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Beslutningsreferat for kredsbestyrelsesmøde Kreds 2, den: 16. december 2010, Kl. 18.00 i Aulum Fritidscenter. 
Samt Beslutningsreferat for mødet med kredskoordinatorerne samme sted. 

 
Dagsorden: Underpunkter: Beslutninger: 

Deltagere i mødet 
 
 

Deltager i mødet: 
 

Kredsbestyrelsen: Knud Pedersen, Kredsformand. Jan B. Rasmussen, Skive. Lars Pultz Knudsen, Struer. 
Jørgen Klaris, Viborg.. Johnny Faurskov, Lemvig. Kirstein Henriksen, Ikast-Brande. Lars Jensen, Holstebro. 
Fraværende: Harry Jensen, Ringkøbing-Skjern. Norbert Ravnsbæk, HB- medlem. Vagn Olsen. Herning. 
Deltager uden for bestyrelsen (kredskoordinatorer): Kurt Graugaard, Andreas Ørskov, Tommy Hansen, Kim Toft 
Hansen, Bent Frostholm, Niels Erik Jørgensen, Tommy Christensen, Karl Buksti. 

1. 
Godkendelse af 
dagsorden. 

Mødeleder, 
Knud Pedersen. 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
 

2. 
Godkendelse af referat. 

14. oktober  2010. Referatet vil blive forelagt til endelig godkendelse på næste møde. 

3. 
Vildtplejerådgivere 
opgaver samt deltagelse 
på kredsmødet.  

Præsentation af 
handlingsplan for 
kredsbestyrelsen 
 
 
 

Fokus på markvildtet, da der fra DJ har været en stigende efter spøgelse på viden om markvildtet. De 3 
vildtplejerådgivere har været på kursus på Kalø, men var meget usikre på hvor stor opgaven kunne blive og 
pegede på vigtigheden af at der trækkes på de ”ildsjæle” der er i lokalområderne. De præciserede vigtigheden 
af, at de ikke blev en konkurrence til de etablerede rådgivere. Vigtigheden af kontakten til landboforeningerne 
og lodsejere, da det absolut er ejerne af jorden som skal i tale. 
Det blev besluttet at der på kredsmødet vil blive givet et oplæg til hvad og hvilke muligheder der er for de kendte 
tilskudsordninger. Det var kredsbestyrelsen klare holdning at vildtplejerådgiverne skal støttes mest muligt. 

4. 
Gennemgang af de nye 
afregningsskemaer.  

Kasserer Lars 
Jensen 

Gennemgik konteringsbestemmelserne som træder i kraft fra januar 2011. 
De forskellige blanketters brug blev gennemgået, og vil efterfølgende blive fordelt på mail fra Lars. 

5. 
Års kredsmødet i Karup 

Den 09. marts på 
flyvestation Karup 
blå stue. 

Pris på kaffen til mødet blev fastsat til 50,- pr. person. Kredsbestyrelsen møder en time før. 

6. 
Bevillingsudvalget 
 

Fordeling Kredsbestyrelse blev enig om såvel beløbsfordeling og prioriteten. 

7. 
Koordinatorernes          
deltagelse på Landsskuet 
i perioden 30/6 – 2/7 
2011. 
 
 
 

Opgavefordeling Opgavefordeling og aktiviteter blev gennemgået, blev opdateret og opgaver fordelt. Oversigt vedlægges 
referatet.  
Der vil blive givet tilbud til de jagtforeninger der deltager i landsskuet, om at de må tage infomateriale med 
omhandlende den pågældende forening, dette er dog kun gældende for de foreninger som er repræsenteret på 
skuet og kun på den dag de deltager. 
Koordinatorerne fik mulighed for en kort orienteringsrunde. 
Kursus, Kurt Graugaard: For få har kendskab til hvorledes kurser iværksættes, vil give et oplæg på årsmødet,  
Nyjæger, Andreas Ørskov og Tommy Hansen: havde svært ved at opnå kontakt gennem jagttegnslærerne og 
der blev drøftet hvorledes at der fremadrettet kunne skabes kontakt til unge interesserede, eksempelvis ved at 
kontakte lokale spejdere. 
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Vand og Naturudvalg, Niels Erik Jørgensen: orienterede om handle- og køreplan for det fremadrettede arbejde 
under NATURA 2000. Der vil blive givet oplæg ud til de enkelte JKF for den videre behandling for derved at 
tilstræbe størst mulig lokalt erfaringsgrundlag. 
Mobil skydevogn, Tommy Christensen og Bent Frostholm: fornuftig benyttelse, der vil blive udarbejdet en 
regningsformular til hjælp for afregningen, koordinatorerne ønskede at der blev monteret en ”nikkedukke” i 
vognen for at give bedre træningsmuligheder. 
Friluftsrådet, Karl A. Buksti: orienterede om opgaven er at varetage af friluftsliv interesser generelt for alle 
”grønne” organisationer. 
Riffel, Kim Toft Hansen: problemer med udtagelsesskydninger hvis de skal afsluttes før juli måned dette emne 
samt problematikken omkring hjælpere vil blive drøftet på et koordinatormøde i februar.  
Presse: Formanden orienterede om at der ikke længere var en sådanne, og at der måtte søges støtte på anden 
vis. 

8. 
Koordinatorerne 
 
 

Oplæg til 
koordinatorernes 
tilbagemelding på 
års kredsmødet. 

Formandens oplæg til koordinatorerne var, at de forud for kredsmødet giver en kort beretning til kredsens 
hjemmeside, således at der bliver lejlighed for at stille spørgsmål til denne på mødet. Ligeledes vil der være 
mulighed for at den enkelte koordinator har 5-10 minutter til en kort præsentation af det fremadrettede arbejde. 
Kredsens Webmarster på hjemmesiden er Lars Pultz, Struer. 

9. 
Eventuelt 

 
 

 
 

10. 
 Næste møde 

Kredsbestyrelsen. 
Før Årskredsmødet 

Den 09. marts kl. 1700, Flyvestation Karup, blå sal. 

 
Underskrift af referatet. 
 

 
 

Norbert Ravnsbæk 
 
Knud Pedersen 

 
Jørgen Klaris 

 
Lars Jensen 
 
 
Kirstein Henriksen 

 
Jan B. Rasmussen  
 
 
Johnny Faurskov  

 
Harry Jensen 
 
 
Lars Pultz Knudsen  

Vagn Olsen  

 
 
 
 
 

 


