Referat fra Markvildt udvalgs møde.
Vildbjerg

30‐8‐2017

Tilstede. Jacob, Knud, Svend Erik og Peter
Afbud fra Brian
Bent ønsker ikke at være i udvalget, men klar på sidelinjen til at hjælpe.
Dagsorden:
Det ”nye” udvalgs ønsker:
Mødet kom til at handle om dels hvad vi havde lavet hver især, og dels nye ideer.
Ideen om at fordele opgaverne, tager vi videre til næste møde.
Arbejdet i udvalget har fra start til nu, været en kæmpe indsats fra Flemming Østergårds side, og vi er enige
om at vi ikke kan levere samme arbejdsmængde, og vil derfor prioritere og udvælge i vores indsats.
Referat fra markvandringer på næste møde:
Her kan dog nævnes at der var 50‐60 deltagere på Hjerm forvaltnings område, 20 i Søborg sø og 25 i
Sigerslev Øster.
Økonomi: Næste møde
Årets gang: Næste møde
Hvad opfatter udvalget som de vigtigste tiltag for markvildtudvalget :
1) Først vildtagre og familieflokke med erfaringer samlet i foldere,
2) så samarbejde og info til landmændene,
3) dernæst samarbejde med landbrugets organisationer.
4) Derefter kommer tiltag på messer og dyrskuer m.m.
Om det er korrekt kan diskuteres, men det er godt at finde et focus for arbejdet.
Nye vinkler: At udarbejde en ny folder/ et skriv på FJDs hjemmeside om arbejdet i Herning Ikast
kommune, som kan bruges af andre kommuner/grønne råd som manual med: køreplan, økonomi, virkning
og kontaktoplysninger.
Det er konkret et materiale der vil sprede den gode ide og sikre flere agerhøns. Knud og Jacob går videre.
På markvandringer kan vi målrette målgruppen, ved at invitere de unge gennem henvendelse til
landbrugsskoler og lignende fagskoler. Ligeså kanl efterskoler med jagtlinje og jagttegnshold og naturskoler
være i målgruppen. Vi har erfaringer fra Skovskolen og landbrugsskoler, som har været vellykkede og
interesse skabende. Jacob og Peter går videre.
Besøgsdage i ”Åbent landbug” har vi også deltaget i og her er en lille stand med skilt og foldere aktuelt.
Svend Erik og Knud tænker videre i udvikling af den ide.

Næste møde er 18 oktober kl 16.30 på Vildbjerg hotel
Her glæder vi os til at mødes med Brian

