DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE - BESTYRELSESMØDE
23. januar 2018 Kaløvig Center
12:00 – 18:00
Møde indkaldt af: Kristian Stenkjær
Deltagere:
Morten Truelsen, Jacob Larsen, Kristian Stenkjær, Paw Helms, Nicolai Pedersen, Theis B.
Olsen og Søren Rasmussen
Deltagere til middag om aftenen og efterfølgende gennemgang af egnetheds prøve og arbejdsbøger: Michael lund
Skovskolen, Nicholai Vigger og Peter Smærup Danmarks Jægerforbund
Afbud: Nicolas Overgaard og Lars Rolsted.
Du bør læse følgende:
DROPBOX,
Du bør medbringe: Dagsorden, individuelle dokumenter til fremlæggelse.

Bestyrelse:
1. Valg af ordstyrer og referent

Forslag: JL er ordstyrer, MT er referent
Vedtaget
2. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet er godkendt

3. Orientering ved formand

• Høring vedr. vaccination af indfangende fasaner
• Indfangning af fasaner til avl
• Import af fasanæg/kyllinger
• Nye jagttider fasanhønen
• Nye regler ved brug af rævefælder
• Biotopplaner nye regler
• Dåvildt forvaltning
• Møder m.m. vedr. ny struktur for Herregaardsjæger uddannelsen
Orienteringen gennemgåes i de følgende punkter.
4. Planlægning af Generalforsamlingen 2018.

•

Formandens beretning - kort diskussion om form og indhold.
Beretningen bliver fremlagt skriftligt, som de foregående år

•

Forslag til ordstyrer

Peter Smærup er bestyrelsens forslag
•

Vores vedtægter, det blev besluttet sidste år at informere generalforsamlingen
om at bestyrelsen vil lægge op til vedtægtsændringer på generalforsamlingen
2018, for at strømline og renskrive disse.(Status?)
Det er for sent at annoncere vedtægtsændringer ift GF. Udskydes til GF 2019

5. Valg til bestyrelsen: Da Nicolas på grund af Jacobs om konstituering til næstformand

kun blev valgt 1 år er Nicolas på valg, bestyrelsen ligger op til genvalg. Undertegnede
formand er på valg, til drøftelse.

6. Indfangning af fasaner til avl, tidspunkt og flytning fra ejendom m.m. (DJ notat)

Punktet skal på dagsordenen til GF, så vi kan blive klogere på hvor meget vi
skal arbejde med punktet
7. Import af fasanæg/kyllinger. (DHJ bestyrelsens anbefaling)

Vi lægger op til et stormøde i samarbejde med Bæredygtig Jagt, omhandlende pkt. 6,
7, 8, 9, 10 i foråret 2019.
8. Nye jagttider fasanhønen.

Se punkt 7

9. Forslag til nye regler ved brug af rævefælder. (Skal vi indsende hørings svar??)

JL og KS udfærdiger høringssvar, I øvrigt se punkt 7.
10. Biotopplaner nye regler.

Det kunne være relevant at spørge Lene Midtgaard om hun til GF vil fortælle om
status på vejledning til biotopplaner.
11. Råvildtundersøgelse samarbejde m.m. med DJ og KU info m.m.
JNL og KS deltager i møde med DJ og KU d. 1. februar om status på undersøgelserne. Der
har umiddelbart været ydet en flot indsats fra især de fynske medlemmer.

12. Elevudvalg status – Nicholai

•

Egnethedsprøve
Egnethedsprøven er planlagt
Elevekskursionen forsøges afholdt i Sverige

13. Møder m.m. vedr. ny struktur for Herregaardsjæger uddannelsen, bestyrelsens og

elevudvalgets, overordnede holdning, skal diskuteres så vi ved hvordan vi skal
motiverer de forslag der bliver udviklet i forbindelse med mødet den 2. feb.
Status på arbejdet er fremlagt og diskuteret

14. Eksklusionssag

Pågældende er ekskluderet af bestyrelsen pr dags dato, i henhold til foreningens love.
Vi afventer sagens afslutning ved myndighederne.

15. Medieudvalg

•

Hjemmeside, Nicholai Vigger fortæller m.m. Punktet kan drøftes i forbindelse
med aftensmaden, hvor Nicholai V. er inviteret.
Punktet er udsat. NVK var ikke til stede

16. Regnskabet 2016, Paw og Morten

Regnskabet er fremlagt, uden yderligere kommentarer
17. Auktion 2018 er status at, Nicholai Vigger står for det overordnede arbejde med

auktionen på hjemmesiden. Jacob Larsen står for at udarbejde auktionsbrev m.m?
Vi afsøger muligheden for at køre auktionen uden NVK, pga sygdom.
18. Hjortevildt udvalg pt. især i forhold til dåvildt som nu skal forhandles.

Undertegnede har tilsagn fra en række skytter fra dåvildt ejendomme at de gerne vil
deltage.
Vi beder Nikolas om at tage fat i de deltagere på GF der har særlig interesse i det
større hjortevildt, mhp at starte et hjortevildtudvalg.
19. Fasan projekt info Kristian.

KS informerede kort om projektet
20. Lindenborg rapport, skal vi lave en opfølgning?

Vi har besluttet at vente med en evt. opfølgning
21. Ca. kl. 17.00 deltager Peter Smærup til drøftelse vedr. bestyrelsens forslag om ham

som ordstyrer m.m.
Peter Smærup er informeret om de væsentligste punkter
22. Eventuelt

•

Artikel i ”Jæger” om nye skytter
Det blev besluttet at forsøge at finde skytter fra hold 2015 og arbejdsgivere til
at deltage i en interview-artikel til Jæger. Evt. forfattet af Thomas Lindy Nissen

•

EU’s persondata forordning

Peter Smærup tilbyder at tale med den ansvarlige for området hos DJ, med henblik på
at få hjælp til at opfylde kravene.

Yderligere instruktioner:
Forslag til dagsordenen sendes til undertegnede, snarest.
Med venlig hilsen
Kristian Stenkjær, formand

