DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE - BESTYRELSESMØDE
30. SEPTEMBER 2015 BRAHESBORG
9:00 – 16:00
Møde indkaldt af: Kristian Stenkjær
Deltagere:
Morten Truelsen, Jacob Larsen, Kristian Stenkjær, Peter Bissø, Lars Rolsted, Aleksander
Terkelsen, Søren Kehling, Paw Helms, Nicolai Pedersen
Du bør læse følgende:
DROPBOX, referat 13.5.2015 Brahesborg
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



Mærkningsordning (MK)



Vildthandlerne deltagelse i MK



Vildtopdrættere BOVIL deltagelse i MK



Hundeverdenen syn på opdræt og udsætnings problematikken



Møder med semiprofessionelle jagtkonsortier og hobby skytter DJ & DHJ



Fodring og rotteproblematik henvendelse fra DOF Knud Flensted
Orienteringen er taget til efterretning

Punkter på dagsordnen:


Generalforsamling 2016 det er planlagt med Skovskolen til at være 1-2 marts, indhold af
dag to? Forslag er velkommen.
Generalforsamlingen afholdes på Skovskolen d. 1. og 2. marts 2016. Forslag om indlæg fra
arbejdsmiljøkonsulent. Simon Poulstrup blev nævnt som en mulighed. KS tager kontakt.
Oprettelse af regionale ERFA-grupper bliver et punkt på dagsordenen. Drøftes yderligere til
næste møde i januar

Projekt dataindsamling, videre forløb til diskussion.
Kanstrup har modtaget 67 besvarelser. Medieudvalget følger behandlingen af data.
Foreningens medlemmer holdes løbende orienteret.


Mærkningsordning, vores politik, i forhold til dette, skal besluttes.
Bestyrelsen bakker som udgangspunkt op om mærkningsordningen.



Herregaardsjægernes politik I forhold til udsætnings debatten som starter til foråret, vi skal
have en klar mening/forslag som vi skal fremføre I en prioriteret rækkefølge.
Bestyrelsen mener der bør forhandles sagligt om vilkårene, og vil tilskynde til at det sker.



Udflugt med oppositionen, sammen med Danmarks Jægerforbund. Niels Søndergaard har
henvendt sig til mig om min/vores deltagelse i udflugten, Niels har foreslået Ravnholt, da
Chr. Sehested Juul er formand for Bæredygtig Jagt, han arbejder I øjeblikket på det.
Bestyrelsen bakker klart op om udflugten, og deltager gerne.



Forslag om opstart af “regionale” ERFA-grupper (AT)
Der arbejdes videre med emnet på næste møde/generalforsamlingen.

4. Regnskab (MT/PH)
Paw fremlagde div nyheder omkring regnskabet.
5. Medieudvalg
Thomas Lindy Nissen vil gerne skrive artikler til bladet for 3.000kr/stk. Medieudvalget kan
benytte sig af muligheden efter behov.
6. Elevudvalg
1.Mads Legarth mulig elevplads på Kalø. Peter Smærup har bedt os drøfte deres mulighed
for elev I fremtiden.
Bestyrelsen godkender forløbet, såfremt mårhundeprojektet forsætter som beskrevet af
Peter Smærup. Hvis det ikke er tilfældet skal elevudvalget godkende forløbet på ny.
2. Daniel Gade dispensation ansøgning.
Dispensationen er givet
3. Søren Rasmussen ansøgning om læremester.
Ansøgningen er godkendt
4:Jacob Kjeld Christensen Læretidsforløb.
Såfremt Jacob Kjeld Christensen fuldfører et helt elevår (fra februar 2016 til februar 2017),
på Søllestedgård kan læretidsforløbet godkendes.
5: Planlægning af egnethedsprøve:
Prøven afholdes på Bregentved i dagene 12./15. januar. Bissø melder endelig dato ud.
7. Eventuelt

Yderligere instruktioner:

Tilføj selv dine punkter i dagsordenen, gerne med en kort beskrivelse.

