DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE – BESTYRELSESMØDE
Bregentved
26 jan 2015
Kl. 14
Møde indkaldt af Kristian Stenkjær
Deltagere:
Morten Truelsen, Jacob Larsen, Kristian Stenkjær, Peter Bissø, Nicolai Pedersen, Paw Helms,
Aleksander Terkelsen, Søren Kehling
Du bør læse følgende:
DROPBOX, referat september 2014
Du bør medbringe:
Dagsorden, individuelle dokumenter til fremlæggelse.

Bestyrelse:
1. Valg af ordstyrer og referent
JL er ordstyrer, MT er referent
2. Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet er godkendt
3. Orientering ved formand.
Status:















Gift problematikken og rovfugle møde og konklusion
KS fortalte kort om mødet.
Samarbejde med DJ vedr. administrativt arbejde.
KS redegjorde kort for aftalen med DJ vedr. at have NVK til at stå for bladet og drift af
hjemmesiden. Vi betaler fremover DJ 12.000 kr årligt for at de lader NVK arbejde med
førnævnte opgaver.
Samarbejde Bæredygtig jagt.
KS redegjorde for et møde afholdt med Kivan Foods, vedr økonomisk støtte finansieret af
handlen med fasaner. Der er dog visse udfordringer, men Kivan Foods er umiddelbart
positive.
Opdræt og udsætning (Markvildt udvalget DJ)
KS fortalte hvordan man på hans foranledning havde inddelt vildtfugleudsættere i tre
kategorier: Professionelle, semiprofessionelle og jagthundefolket. DJ påregner at afholde et
debatmøde for den ”semiprofessionelle” del, for at drøfte problemstillingerne omkring
fremtiden med fasanudsætning.
Hjortevildt (Hjortevildtudvalget DJ)
KS fortalte om Vildtforvaltningsrådets indstilling til resultatet af det seneste årtis
hjortevildtforvaltning, samt hvordan man i øjeblikket debatterer problemstillingen i de
regionale hjortevildtgrupper. KS fremsatte forslag om at nedsætte et Hjortevildtudvalg i regi
af Danske Herregaardsjægere. Det bliver et punkt på dagsordenen på generalforsamlingen.
Anvendelse af hagl til jagt i skoven, stål kontra skovhagl undersøgelse Københavns
universitet (KU)
KS er blevet bedt om at indsamle data omkring brugen af skovvenlige patroner. Bestyrelsen
fik forelagt et spørgeskema som udfyldes senere.
Anvendelse af blyfri riffelkugler til jagt undersøgelse (KU)
Man har forsøgt at tilvejebringe rådyr skudt med små kalibre, men det har vist sig svært, da
riflerne ikke kan stabilisere kobberkuglerne. Til gengæld har de blyfri kugler vist sig effektive
til større vildt i de rette kalibre.
Kronhjort projekt Sjælland er afsluttet. (KU)

Projektet er mundet ud i en lille bog, som KS fremviste.

4. Regnskab (MT/PH)



Fremlæggelse af regnskab 2014 Status

PH fremlagde regnskabet, budgettet for 2015 samt status på foreningens øvrige konti.
Fastsættelse af kontingent?
Det blev besluttet på seneste møde at foreslå en kontingentstigning på 200kr, og det holder vi
fast i.

5. Planlægning af Auktion 2015
JL er primus motor på auktionen 2015, vi får Gamekeeper til at annoncere den som sidste år.
6. Planlægning af Generalforsamling 2015
Bestyrelsen mødes kl. 8.30





Valg af dirigent, forslag Peter Smærup. Godkendt
Gennemgang af formandens beretning. Gøres efterfølgende pr. mail. Beretningen
rundsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen, genopstiller alle? Suppleanter og revisor? Alle bestyrelsesmedlemmer
genopstiller
Jeg vil gerne have en diskussion vedr. foreningens navn i fremtiden, set i lyset af,
Tolvmandsforeningen og Danske Godser og Herregaarde er lagt sammen under navnet
Sektionen for Større Jordbrug, for at få større accept, politisk og i samfundet i almindelighed.
Jeg oplever tit at vores forenings navn, ikke svinger alle steder, et navn som f.eks. Danske
Natur- & Vildtforvaltere, vil klart passe bedre til nutiden.
Ideen er søsat, og bliver diskuteret på et senere møde

7. Medieudvalg
Status
NP efterlyser billeder til bladet.
8. Elevudvalg
Lau Søndergaard
Ansøgningen om dispensation er drøftet, og svaret sendes til Lau Søndergaard

Rune Solnæs
Ansøgningen om dispensation er drøftet og beslutningen forelægges Rune Solnæs efter
egnethedsprøven.

Nyt medlem af elevudvalget
Mulige emner til posten blev drøftet
9.

Eventuelt


Peter Bissøs har ønsket en diskussion/gode råd/forslag i forhold til indlæg han har lovet at
holde til Landbrug & Fødevare møde

Med venlig hilsen
Kristian

