
Referat af møde med koordinatorer den 28. februar 2017 i Aulum Fritidscenter 

 

Deltagere:  

Knud Pedersen (kredsformand), Norbert Ravnsbæk (Hovedbestyrelsesmedlem), Kim Bundgaard 

(suppleant for Henrik Hjerl Carstensen, formand Lemvig), Lars Pultz Knudsen (formand Struer), 

Arne Thomsen (formand Herning), Flemming Overgaard (formand Ikast-Brande), Hans Jørgen 

Dahl (formand Ringkøbing-Skjern), Ejvind Grønbæk (formand Holstebro), Jan B. Rasmussen (for-

mand Skive og kredskasserer) samt Linda Nielsen (formand Viborg og kredssekretær). 

 

Koordinatorer:  

Erik Meyhoff (kursus), Benny Green (hunde), Henning Meldgaard (riffel), Mogens Jacobsen (flugt-

skydning), Jesper Bromerholm (jagthorn), Lars Pultz Knudsen (web), Jytte Paarup (vildtplejerådgi-

ver), Kim Jensen (Strand- & Havjagt), Sigvald Gravesen (mobil skydevogn), Jesper Lund Lauridsen 

(Friluftsrådet), Bent Bech Larsen (trækvildt) & Jan B. Rasmussen (lasershot),  

 

 

1. Præsentation af de fremmødte  

Knud Pedersen bød velkommen til de fremmødte koordinatorer, som sluttede sig til kredsbestyrel-

sesmødet kl. 19.30. Se titler ovenfor under deltagere. Knud nævnte, at hver koordinator har en per-

son i kredsbestyrelsen tilknyttet som kontaktperson (liste udsendt forud for mødet).  

 

Den 25. april 2017 er der uddannelsesaften for tillidsfolk i Aulum. Bl.a. hvordan vi fungerer sam-

men med Kalø efter flytningen? Status på Jagtens Hus og samarbejdet herfra. Alle lokalforenings-

formænd, jægerrådsformænd/kredsbestyrelsesmedlemmer samt koordinatorer og hovedbestyrelses-

medlem inviteres. 

 

2. Kort orientering fra kasserer Jan B. Rasmussen 

Jan indledte med, at aftalte budgetter stort set er overholdt, der mangler dog en afregning fra et 

hundearrangement fra Viborg, men det er der ved at være styr på. Han opfordrede til, at man altid 

anvender afregningsbilagene fra nettet på Jægerforbundets hjemmeside, da der af og til kommer nye 

bilag og satser, f.eks. er kørselssatsen nu på kr. 3,53.  

 

Der er mulighed for tilmelding og betaling via Flexmind for flugtskydning og hornblæsning, men 

det skal gerne kunne anvendes ved flere aktiviteter fremadrettet.  

 

Han nævnte, at der kun må afregnes 1 arrangement på hvert bilag. Ved f.eks. en apporterings- og 

udvidet apporteringsprøve forekommer det ofte, at disse på arrangementer bliver blandet, men fra 

forbundets side, vil man gerne kunne opgøre økonomien på hvert arrangement for sig.  

 

Han påpegede, at det er vigtigt, at man husker at udfylde alle felter og især telefonnummer, så han 

kan ringe til den pågældende, hvis der er spørgsmål. Bankudskrifter er i orden som bilag for bro-

bizz. Det er ligeledes vigtigt, at en deltagerliste bliver medsendt fra hvert arrangement. Man kan 

scanne bilagene og sende dem elektronisk til Jan, men man har selv pligt til at gemme dem som pdf 

fil i 5 år.  

 

Jan opfordrede koordinatorerne til at vejlede de lokale folk, der afholder prøverne, i hvordan man 

udfylder bilagene korrekt. Jesper Bromerholm foreslog, at Jan igen holder et lignende kursus i af-

regninger, ligesom der er holdt i Aulum for et par år siden. Man er altid velkommen til at kontakte 

Jan, hvis man har spørgsmål i forbindelse med en afregning.  

 

Jægerrådene afregner direkte med Jægerforbundet. Disse afregninger går ikke gennem kredsen.  

Jan viste på computeren, hvor man kan finde de forskellige afregningsskemaer på hjemmesiden.  



 

3. Kort beretning fra koordinatorerne  

Erik Meyhoff, kursus 

Erik meddelte, at han ønsker at stoppe som koordinator, men at han kommer til kredsmødet. Han vil 

gerne have 5-6 minutters taletid. 

Han kunne i øvrigt oplyse, at der vil blive afholdt et uddannelsesseminar ultimo marts på Kalø, og 

et flugtskydningsinstruktørkursus den 17. og 18. marts i Brodal Jagtforening. 2 er på venteliste til et 

riffelinstruktørkursus i Ruskær.  

 

Knud Pedersen kunne tilføje, at kredsbestyrelsen netop på det forudgående bestyrelsesmøde havde 

bevilliget kr. 40.000,- af jagttegnsmidlerne til instruktørkurser i kredsene.  

 

Benny Green, hunde 

Det første møde i hundeudvalget afholdes torsdag den 2. marts. Alle prøverne kommer igen, og 

måske også nye til.  

 

Benny ønsker ca. 5-7 minutters taletid på kredsmødet, og Kenneth Madsen (kredsunderviser) vil 

gerne have ca. 10 minutter til et indlæg.   

 

Henning Melgaard, riffel: 

Der sker ikke det helt store inden for riffelområdet. Prøverne er ved at være på plads, og udtagelses-

skydningen i juni er i orden. Der er meget, der bare dør hen, selvom der er mange bolde i luften. 

Der var f.eks. varslet nye riffelinstruktørkurser fra Naturstyrelsen side, men de er også gået i stå. 

 

I september blev der diskuteret riffelprøver, og der blev oplyst, at der var masser af pladser og kun 

få deltagere. Nikolai Vegger Knudsen, DJ, opfordrede til, at kreds 1, 2, 3 og 4 skulle koordinere 

datoerne for prøverne, således at der ikke blev sammenfald, men selvom Henning oplyste 2 datoer, 

kom der ingen tilbagemeldinger fra de øvrige.  

 

Henning deltager ikke på kredsmødet. 

 

Hans Jørgen Dahl spurgte Henning, om der kan laves træning/indskydning med kombivåben.  

 

Mogens Jacobsen, flugtskydning 

Haglskydeprøverne skal udliciteres. I kreds 2 har der i snit været 69,3 til prøverne, og der skulle 

gerne være 70, men vi er dem, der ligger tættest på gennemsnittet. De lempeligere regler for delta-

gelse er endnu ikke helt fastlagt. 

 

Mogens ønsker ca. 5 minutters taletid på mødet.  

 

Jesper Bromerholm, jagthorn 

Der arbejdes på at få fat i nye jagthornsinstruktører, da der efterhånden kun er få steder, hvor der 

spilles i større grupper, f.eks. i Viborg, Skive og Holstebro. Der har kun været tilbagemeldinger fra 

4 personer, og det er en bekymrende udvikling for hornblæserne.  

 

 

Der afholdes duelighedprøve i kreds 2 den 25. marts i Viborg. Der er p.t. tilmeldt 100-120 blæsere.  

Arrangementet afholdes skiftevis af kreds 1 og kreds 2.   

 

Jesper ønsker ca. 5-10 minutters taletid på kredsmødet.  

 



Lars Pultz Knudsen, web-koordinator 

Kredsens hjemmeside lever sit stille liv, men Lars efterlyser flere informationer fra medlemmerne. 

Der blev spurgt, om der kan lægges nyhedsbreve fra Jægerforbundet ind på hjemmesiden.  

 

har skiftet udseende sammen med hovedforbundets, men det hele kører ikke helt optimalt endnu. 

Der er kommet en funktion, så man nu kan tilmelde sig direkte til arrangementerne, og arrangørerne 

kan få tilbagemeldinger på, hvor mange der er tilmeldt.  

 

Lars ønsker ca. 5-10 minutters taletid på kredsmødet.  

 

Jytte Paarup, vildtplejerådgiver  

De 2 andre vildtplejerådgivere er ikke så aktive. Jens Lambæk er p.t. syg.  

 

Den 13. januar var der efteruddannelse på Kalø, men ellers har rådgiverne ikke være derude gen-

nem længere tid. Jytte efterlyser mere materiale fra Jægerforbundet, og gerne noget, der er mere 

opdateret. Hun har været ude for at udlevere materiale, som var uaktuelt. Hun har selv været ude for 

at holde foredrag og skal snart til Ørnhøj, og er også blevet ringet op fra København. 

 

Har deltaget i et projekt med Lemvig, Holstebro, Struer og Ikast-Brande kommuner og Landbofor-

eninger omkring faunastriber.   

 

Både ønsker ca. 5-10 minutters taletid på kredsmødet.  

 

Kim Jensen, strand- & havjagt 

Der er oprettet et korps af jægere til at tage sig af olieforurening. Der laves liste over de, der kunne 

tænke sig at være med.  

 

Kommer til kredsmødet, men ønsker ikke taletid.  

 

Sigvald Gravesen, mobil skydevogn 

Er i gang med at undersøge politigodkendelse og forsikringer på midlertidige banen for brug af 

skydevognen. Hvis den lejes ud uden instruktør, er der ingen forsikring, der dækker. Hvis man skal 

ud med skydevognen, og skal have politiet ud for at godkende hver gang, vil det give rigtigt meget 

arbejde.   

 

Sigvald kommer, men ønsker ikke taletid på kredsmødet. 

 

Jesper Lund Lauritsen, Friluftsrådet 

Peter Madsen, Skive, som har afløst Karl Buksti, Viborg i Friluftsrådet, kommer til kredsmødet. 

Han ønsker ca. 10 minutters taletid.  

 

Bent Bech Larsen, trækvildt: 

Bent er med i trækvildtsudvalget i Jægerforbundet. Han kunne oplyse, at der er fremgang i alle gå-

setyper i øjeblikket.  

 

Der er adaptiv forvaltning af kortnæbbede gæs, og de tælles i maj og november. Iflg. Jesper Mad-

sen, DCE vil man ikke frigive det optalte antal gæs fra november 2015, før man har afholdt maj-

optællingen, da man har fået stor kritik for eventuelle fejl i den seneste optælling, og man derfor vil 

sammenligne de 2 optællinger.  

 

Der er mange spændende emner oppe at vende i øjeblikket. Der er bl.a. stor fokus på indstilling af 

jagt på trækvildt (bekendtgørelsen færdig i september 2017). 



 

Bent kommer ikke til kredsmødet.  

 

Jagtstikoordinator  

Efter Thorbjørn Knudsen, Kvols er stoppet, er der flere gange - desværre uden succes - blevet efter-

lyst en afløser for ham.  

Er man selv interesseret eller kender nogen, der er, kan man henvende sig til Knud Pedersen.  

 

Jan B. Rasmussen, lasershot 

Der er p.t. 2 lasershot anlæg i brug. Det gamle anlæg kører helt fint, og Jan har lovet at holde et kort 

kursus i brug af det nye. Begge skal opbevares i Herning, da det er centralt for hele kredsen. Prisen 

for det nye anlæg er kr. 500,- i leje og kr. 1.000,- i depositum. Det nye anlæg er noget mere lysføl-

somt end det gamle.  

 

Det gamle omtales som lasershot, det nye som laserkino.  

 

4. Deltagelse på Landsskuet i Herning og Hjerl Hede 

Landsskuet i Herning finder sted den 29. og 30. juni samt 1. juli 2017. 

 

”Jagt og Mennesker” på Hjerl Hede er i år flyttet til den 26. og 27. august, således at det ikke skulle 

falde sammen med arrangementet på Gram Slot.  

 

Jan opfordrede folk til at melde sig til ham, såfremt de ønsker at deltage på standene. I 2016 var der 

ca. 70 deltagere på standen pr. dag. Vi har nu fået ”uddannet” 2 personer, således vi selv må for-

lægge vildt.  

 

Jytte foreslog, at man kunne lave et tema på Hjerl Hede, som hedder ”Børn og jagt” og efterlyste i 

øvrigt andre nye ideer.  

Bent nævnte, at man tidligere med stor succes har haft et smykkeværksted, hvor børn og barnlige 

sjæle har mulighed for at lave smykker af opsatser. 

 

Der efterlyses lidt fornyelse i forhold til hundene. 

 

Referent  

 

Linda Nielsen 

 

 

___________________ ____________________ ____________________ 

Knud Pedersen Norbert Ravnsbæk Jan B. Rasmussen 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Ejvind Grønbæk Hans Jørgen Dahl Flemming Overgaard  

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Henrik Hjerl Carstensen Lars Pultz Knudsen Arne Thomsen 

 

 

____________________ 

Linda Nielsen 


