
Jan B. Rasmussen Side 1 03-09-2012 

 Beslutningsreferat for kredsbestyrelsesmøde Kreds 2, onsdag d. 13. august. 2012 kl. 19.00 

På Ruskær flugtskydebane, Ruskærvej 21 A  7441 Bording 

.  

Dagsorden: Underpunkter: Beslutninger: 

Mødedeltagelse 

 

 

Deltager i mødet: 

 

Kredsbestyrelsen: Knud Pedersen, Kredsformand. Lars Jensen, HB- medlem. Jan B. Rasmussen, Skive. Linda 

Nielsen, Viborg. Flemming D. Overgaard, Ikast-Brande. Stig Jessen, Holstebro, Vagn Olsen. Herning. Hans 

Jørgen Dahl, Ringkøbing-Skjern. Johnny Faurskov, Lemvig. Lars Pultz Knudsen, Struer. 

 

1. 

Godkendelse af 

dagsorden 

Kredsformanden Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. 

Underskrift af referat 

fra  

Bestyrelsesmøde d. 

13.06.2012 

Referaterne underskrevet og godkendt uden bemærkninger. 

3. 

Indkommen post 

 

Kredsformanden Strandgården, ansøgning om tilskud til kronvildt udstilling 2013. Museet har ansøgt om et tilskud 

fra kredsen (DJ) på 7.000,- Kredsbestyrelsen bevilgede 3.000,- såfremt projektet bliver gennemført 

og at DJ natursyn og hjorteforvaltning bliver nævnt i forbindelse med udstillingen. 

  

4. 

Beretning fra HB 

 

 

 

 

Lars Jensen. 

 

 

 

 

 

Deltaget i aftenmødet i forbindelse med den rundtur som miljøministeren med følge (DJ formand 

deltog) gennemførte i det vestjyske område herunder indvielse af Gunnerup sø. 

Emner til næste HB møde, bedes stillet til Lars inden næste møde medio september. 

Kronvildtforvaltningen, herunder afskydnings grundlaget i forhold til de nuværende kendte 

optællingsresultater og kvaliteten af samme blev drøftet. Der blev i den forbindelse tilkendegivet 

usikkerhed omkring i hvilken grad DJ optællingsgrundlag er validt og bør anvendes i de kommende 

forhandlinger. 

Nyt DJ domicil Lars Jensen sider med i styringsgruppen og forventer der bliver udmeldt en 
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køreplan på formandsmødet i december. 

Lars Jensen er inviteret til generalforsamling i Skive jagtforening, et af emnerne er formandsvalget. 

Naturprisen 2012. De 4 indstillinger fra kredsen blev videresendt af Lars og bekræftet modtaget ved 

formanden for udvalget. 3 af de 4 indstillinger er blevet ”tabt” i postgangen mellem formanden og 

administrationen på Kalø. De berørte JKF er pålagt undersøge hvem der har indstillet, da de bør 

genindstilles næste år. JKF bestyrelserne undersøger i eget område og melder tilbage til Lars 

Jensen. Der arbejdes på en ny procedure i den fremtidige behandling af indstillingerne.  

 

5. 

Kredsens økonomi 

Stig Jessen Budgettet på landskuet er overholdt til den gode side, generelt er de arrangementer som kredsens 

koordinatorer afholder, blevet gennemført i fin balance med retningslinjerne og budgettet. Der er 

dog nogle problemer med betaling af de præmier som de enkelte koordinatorer køber ved 

Formula, Stig har svært ved at ”parre” regninger med de enkelte arrangementer. Koordinator bør 

være opmærksom på balancen i de samlede udgifter, herunder medtage kørsel og præmier. 

 

6. 

Evaluering af 

landsskuet 

 

 

Kredsformanden Fint gennemført lidt få hjælpere den første dag ellers OK. Et ønske fra hundefolkene er at de en af 

dagen kunne gennemfører opvisningen i den store arena i samarbejde med hornblæserne. 

Bespisning af hjælpere og evt. gæster. Et emne hvor mange muligheder blev drøftet, det vil blive 

undersøgt om kredsen kan skaffe hjælpere nok til at bespisningen kan tilrettelægges ved eget 

indkøb. Problemer med ”markerende” hunde i spiseteltet. Der vil blive anvist en skygge pavillon til 

hundeparkering. 

  

7. 

Bordet rundt – 

aktuelt fra JKF”erne 

 

Herning 

 

 

Holstebro 

Sommerferie, først JKF møde i September. NATURA 2000 høringssvar er fremsendt til kommunen. 

 

Sommerferie. NATURA 2000 høringssvar er fremsendt til kommunen. Efterlyste nyhedsbreve fra HB 

medlemmet for højnelse af informationsniveauet. 
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Ikast-Brande 

 

 

 

 

 

Lemvig 

 

 

Ringkøbing - Skjern 

 

 

Skive 

 

 

 

 

Struer 

 

 

Viborg 
 

 

Drøftelser af formandsvalgets. Stor utilfredshed med forløbet, vil have klarhed over de rygter 

omkring hvad der har været omkring samarbejdsproblemer i HB samt i forbundets ledelse. JKF 

bestyrelsen ønsker klarhed over evt. Samarbejdsproblemer da dette ikke fremgår af referater og 

utilfredshed med det ikke er muligt at få oplysninger. NATURA 2000 høringssvar er fremsendt til 

kommunen. 

 

Overbragte en hilsen fra Jens Henrik (NS), ikke de store aktiviteter i sommerperioden. NATURA 

2000 høringssvar er fremsendt til kommunen. 

 

Formandsvalget er blevet drøftet, samt tiltag omkrig et muligt samarbejde med forsvaret i 

forbindelse med jagten i Borris terrænet. NATURA 2000 høringssvar er fremsendt til kommunen. 

 

Efterfølgende har der været en del debat omkring formandsvalget, ikke mindst at der blevet stillet 

spørgsmål til hvorfor der fra kredsbestyrelsen blev tilkendegivet støtte til formandsskifte og at dette 

ikke var blevet tilkendegivet i forbindelse med årsmødet.  

HB Lars J. Er inviteret til Skive jagtforenings årsmøde, for at orientere om formandsvalget. 

NATURA 2000 høringssvar er fremsendt til kommunen. 

 

Haft møde omkring repræsentantskabsmødet og formandsvalget og har fået givet en god 

orientering om beslutningerne. NATURA 2000 høringssvar er fremsendt til kommunen. 

 

Sommerferie. Der har Ikke været afholdt møde i JKF regi. Derimod møde i regi af Viborg jægernes 

fællesudvalg, herunder tilrettelæggelse af fællesjagterne på kommunens arealer. NATURA 2000 

høringssvar er fremsendt til kommunen. 
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8.  

Møde d. 27. august 

med  

Niels Søndergård  

   

Kredsformanden 

(tilmeldinger fra JKF ?) 

Opgaver og kompetencer for JKF bestyrelsen vil blive emnerne, der er tilmeldt 35 for nuværende. 

Eftertilmelding er muligt. 

9.  

Møde d. 25. okt.  

 

Koordinationsmøde  JKF formænd, Grønne råds Rep. og friluftsråds koordinatorer Husk tilmelding til Helle Vasting senest 

d. 15.okt. 

10. 

Næste møde  

Viborg  07. november 2012 kl. 1930. Søvsøvej 18, Daugbjerg.  

 

11. 

Eventuelt. 

 

 

Lars Pultz Kredshjemmesiden er blevet konverteret mangler lige det sidste. Indhentet tilbud på nyt Laser 

Shoot systemet, hvor bla. Vedligeholdelse og drift er blevet drøftet med ny leverandør. Nyt system 

vil koste ca. 30.000,- Forelagt DJ til afgørelse. 

   

Lars Jensen 

 

Knud Pedersen 

 

                            Linda Nielsen 

 

Stig Jessen 

 

 

Flemming D. Overgaard 

Jan B. Rasmussen  

 

 

Johnny Faurskov  

                            Hans Jørgen Dahl 

 

 

                            Lars Pultz Knudsen  

 

 

Vagn Olsen 
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