
Referat af møde den 27. april 2016 i Aulum Kulturcenter 
 

Deltagere: Knud Pedersen, Norbert Ravnsbæk, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind 
Grønbæk, Lars Pultz Knudsen, Henrik Hjerl Carstensen, Hans Jørn Dahl & Linda Nielsen. 
 
Fraværende ved afbud: Arne Thomsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden kommentarer.  
 
2. Underskrift af referat fra 24. februar. 
Referatet fra kredsbestyrelsesmøderne fra den 24. april og 30. marts blev underskrevet uden kom-
mentarer.  
 
3. Indkommen post 
Knud orienterende om et notat fra Jægerforbundet angående organisationsændringer på personale-
siden i administrationen. Ændringerne kan ses på hjemmesiden og i bladet.  
 
Der har været afholdt fællesmøde i de regionale hjortevildtsgrupper, de første halvanden time kun 
med repræsentanter fra DJ. Der har i nogle områder været problemer med afrapportering. Bl.a. i 
Klosterheden har der mangler rapportering omkring afskydning af kalve. Der har endvidere været 
nogle uheldige episoder, hvor man fra bil har jaget vildtet ind i skoven, hvor det efterfølgende kun-
ne skydes, og i et mindre område, var der skudt uforholdsvis mange store hjorte.  
 
Der er en del markskader rundt omkring, i Salling er der mangel på ældre hjorte, og 2 hjortevildts-
lav opfordrer til at stoppe med at fodre med roer, kartofler og gulerødder.  
 
Der er 3 forslag i gruppen, men ingen fælles forslag. Flertallet er dog for den nationale hjortevildts-
gruppes forslag.   
 
4. Beretning fra HB (Norbert Ravnsbæk) 
Der afholdes hovedbestyrelsesmøde fredag den 29. april kl. 10 forud for Jægerrådsformandsmødet i 
Vingsted. Her bliver HB konstitueret. Norbert vil gå efter formandsposten i hjortevildtsudvalget og 
schweisshundeudvalget, men han pointerede, at intet var afgjort endnu. 
 
5. Kredsens økonomi 
Der mangles stadig lidt kørselsregnskaber fra kredsmødet. Jan har modtaget kvartalsafstemning fra 
økonomiafdelingen, og vi følger stadig retningslinierne. Der har været en del aktiviteter indenfor 
hundeområdet, skydninger og frivillige jagtprøver. Regnskabet er pænt i balance med budgetterne, 
også sammenlignet med sidste år.  
 
Kreds 1, 2 og 3 har officielt afholdt jagtsti sammen, så vi får sandsynligvis 1/3 af den samlede reg-
ning. Herudover kommer der faktura fra Thorbjørn Knudsen, som har afholdt jagtsti i Kvols medio 
april.  
 
Fremadrettet bliver der ikke holdt separat kredsjagtsti i kreds 2, men sammen med de 2 øvrige. 
Thorbjørn har ikke fået besked, da han ikke officielt er koordinator, men Knud informerer ham.  



6. Møde med de delegerede 
Der blev kort drøftet, hvordan mødet skulle afvikles, da der kun er indkommet 1 forslag fra hoved-
bestyrelsen til en vedtægtsændring. Der var bred enighed om, at man i stedet kunne stille relevante 
spørgsmål til Norbert eller kredsbestyrelsen, såfremt man ønskede noget andet belyst eller drøftet. 
 
7. Landsskuet 
Der har været afholdt koordineringsmøde den 8. april. Vi får samme plads til telt og hunde som de 
foregående år. Der er bestilt lasershot anlæg, men det skal videre til Bornholm allerede om manda-
gen. Årets tema vil blive markvildt i det åbne land. 
 
Knud laver bemandingsplan. Flg. er sat på: Børnejagtsti - Jan, kantine - Birthe Dahl, Bueskydning - 
Calle, Fælder - Svend Erik, Markvildt - Knud Overgaard, Anvendelse af skind - Flemming (afsæt-
ningsudvalget).  
 
Hornblæsning - ingenting torsdag, men fredag og lørdag - Jesper Bromerholm, hundene koordine-
res af Benny Green. Grillning - evt. Erik Meyhoff og Ejvind. Lerduebanen er ok - Knud. Schweiss-
hunde - Henrik Hedegaard evt. Carsten Pedersen. Duge - Linda, fadøl - Knud Overgaard, Knivma-
ger - Linda kontakter Johan Thorsø.  
 
Norbert undersøger hos DJ, om vi kan få en let vest, som fremadrettet kan anvendes som beklæd-
ning til messer og udstillinger. Hvis ikke DJ vil finansiere, spørges hans egne kontakter. 
 
Knud spørger Frans Holmberg, om han kan skaffe en medarbejder fra jægerforbundet til at være til 
stede enten på Landsskuet eller på Hjerl Hede. 
 
8. Eventuelt 
Linda fik bevilliget op til kr. 5.000,- til Hestemarkedet i Bjerringbro. 
 
Der blev stillet spørgsmål om retfærdigheden af den nye måde, hvorpå "Årets Jagtforening" nu fin-
des. Ved afstemning via nettet vil store jagtforeninger med mange medlemmer have lettere ved at 
vinde end små foreninger med få medlemmer.  
 
Næste møde: Onsdag den 31. maj kl. 19.00 i Rønbjerg Jagtforenings Klubhus.  
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