DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE – BESTYRELSESMØDE
17. September 2014 Kalø Kl. 10.00 16.00
Møde indkaldt af Kristian Stenkjær
Deltagere:
Morten Truelsen
Jacob Larsen
Kristian Stenkjær
Peter Bissø
Nicolai Pedersen
Paw Helms
Aleksander Terkelsen
Søren Kehling
Anders Jørgensen

Afbud
Afbud

Bestyrelse:
1. Valg af ordstyrer og referent

AT er ordstyrer, MT er referent.

2. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet er godkendt.

3. Orientering ved formand
Bæredygtig Jagt møde 30 sep.

KS orienterede om status på arbejdet i Bæredygtig Jagt
Status vedr. blyfri ammunition

Arbejdet skrider frem, ca 250 dyr forventes nedlagt i kommende sæson.
Nyt projektundersøgelse vedr. skovhagl kontra stålhagl til jagt i skoven

Foreningen vil gå aktivt ind i arbejdet, for at få en afklaring på spørgsmålet.
Udvalgsmøder Danmarks Jægerforbund, Markvildtudvalget status opdræt udsætning
udsætnings politik DJ
Giftdræbte rovfugle møde 30 oktober.
Kontakt til Vildtforvaltningsrådets nye formand
Opdatering af hjemmeside status

Formandens beretning er taget til efterretning.

4. Orientering ved Elevudvalget
Kristian Svend Jørgensen?

Mail fra Kristian Svend Jørgensen er blevet drøftet, og det blev besluttet at sende KSJ et skriftligt
svar.
Rune Solnæs?

Ansøgning om dispensation er drøftet, RS får skriftligt svar.
Andre elevspørgsmål?

Egnethedsprøven bliver afholdt tirsdag d 27/1-2015 på Bregentved. Rekvisitter fra Kalø forsøges
medbragt til jagtstien.
Bestyrelsen udtrykker bekymring ift løn, arbejdsvilkår samt det faglige indhold på udenlandske
praktikpladser for skov-og naturteknikerelever.
5. Regnskab (MT/PH) Opfølgning på økonomi (MT)

PH fremlagde status på foreningens økonomi. Det ser fornuftigt ud.
Drøftelse af div. Honorarer
Paw Helms
Benny Larsen
Kristian Stenkjær
Nicholai Vigger Knudsen

Det blev besluttet at betale Paw Helms 6.000 kr årligt for at varetage funktionen som bogholder.
Det overvejes om vi skal finde én person til at varetage både bladet og hjemmesiden.
Bestyrelsen har besluttet at lægge op til en kontingentforhøjelse på 200kr til 750 kr.
6. Medlemskartotek status (AT)

Fremover er det kun PH og MT der ændrer i kartoteket
7. Stormøde februar 2015

Annonceres i løbet af efteråret, så folk kan diskutere det på jagterne. Dato og
lokation diskuteres på plads med samarbejdspartnere, og udmeldes snarest.
Stormødet tager udgangspunkt i konklusion fra mødet i februar 2014.

8.

Danmarks Jægerforbund vedr. sekretariat

Vi bør drøfte om vi ønsker et samarbejde og i hvilken udstrækning det skal have,
Således, vi kan gå til de næste forhandlinger med DJ med en klar indstilling fra
bestyrelsen.
Det blev besluttet at der fremover vil kunne indkøbes konsulenttimer til
sekretariatsfunktioner

9. Dataindsamling afledt positiv effekt af fasanudsætning. (KS) Status
Skal vi prøve at søge midler ved private fonde?
Tør vi løbe risikoen for et negativt resultat?
Niels Kanstrup har udarbejdet en synopsis

Punktet er drøftet, det blev besluttet at afvente.

10. Optælling af hare og råvildt Lindenborg, skal vi holde liv i vores data indsamling på
Lindenborg via Niels Kanstrup?

Bestyrelsen er enig om at bede Kanstrup om at give et tilbud på 3 projekter:
Dataindsamling hos jagtvæsnerne, Fortsat monitorering af Lindenborg-projektet samt
at opstarte monitorering af yderligere et projekt.
11. Økologisk fasanopdræt (KS) Status
Der har været en forespørgelse fra Landscenteret for fjerkræ om en eventuel udredning
af opdrætsmetoder m.m. (Susanne Kabel)

Bestyrelsen er fortsat positive overfor en afdækning af muligt samarbejde
12. Forespørgelesen til Fødevarestyrelsen vedr. brug af ormemidler efter udsætning.(KS)

Intet nyt, dog er Panacur Aquasol blevet godkendt til fjerkræ
13. Eventuelt

Forespørgsel fra Jagtfestivalen 2015 om deltagelse på festivalen blev drøftet. Det blev
besluttet ikke at deltage

