
Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande 

Møde torsdag   27 april   kl.19.00 

Ved Nr. Snede jagtforening (vel hvor vi plejer?) ved 

Inga 

Deltagere:  Flemming Overgaard, Allan Stær, Elna Thomsen, Lars Bitsch, Sten Kristoffersen, Finn 

Krogh og Inga Fog 

Afbud: Benny Pedersen og Bent Jensen 

Referent: Inga Fog 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Underskrift af referatet fra sidste møde 

Underskrevet 

 

3. Meddelelser ved formanden  

Flemming oplyste at Ruskjær er blevet årets jagtforening i kreds 2. Flemming sender ud 

hvem de 2 andre indstillede jagtforeninger har været. 

Flemming fortalte at der blev talt om kronvildt til sidste kredsmøde formøde. Talt om 

hvad de forskellige jægerråd har indstillet. Vestjylland har talt for sprossefredning. 

Der er et problem med manglende referater fra de sidste møder. 

Omkring 1/6 bliver det tilgængeligt, hvordan jagten på kronvildt bliver fremover. Så er 

loven færdig og mangler bare underskrift. 

 

 

4. Nyt fra grøntråd 

Sten: Nyt møde 8 maj 

Lars: Ikke mange mødt op til obligatorisk indskydning til rågeregulering, kun 11 ud af 

38, der var lavet tilladelser til. Når de ikke møder op får de ingen tilladelser. Der bliver 

tjekket jagttegn og våbentilladelser, når de møder op. 

Tilladelserne er givet pr. 1 maj. 

 

5. Vildt redder korps ved Sten 

Sten snakket med Niels Søndergaard. Han mener ikke at det er jagtforeningsopgave, 

men at jagtforeningerne godt kan informere. Det er jagtejere og lejere der skal lave 

arbejdet. Der kan ikke gives tilskud til vildredning fra forbundet. Måske er der andre der 

kan give tilskud. Vores opgave vil være at informere. 

Poser kan f.eks. ligge ved landboforeninger eller foderstof og ikke ved jagtforeningerne, 

da det ellers bliver jagtforeningerne der får skylder når rålam bliver klippet. 

Sten vil snakke med Niels Søndergård igen. 

 



6. Knuds afløser  

Flemming oplyser at Knud har givet udtryk for, at han ikke genopstiller næste år som 

formand for kreds 2. 

Elna vil gerne vide om det er sikkert at han ikke genopstiller. Flemming spørger ham til 

næste møde. 

Kirstein Henriksen er blevet spurgt, han vil godt stille op. Benny har også en mand der 

vil stille op, han hedder Jesper. 

Lars mener, at det måske vil være Lars Jensen der vil blive opfordret til at stille op fra 

de andre jægerråd. 

Sten mener at det er for tidligt at beslutte hvem vi vil støtte.  

Punkt skal på dagsorden til næste møde i August, når Benny også er tilstede. 

 

 

7. Skydningen d. 24 juni, har vi styr på den? 

Elna sender indbydelse og sender regler med og pokal listen. 

 

8. Jægerforum 

Flemming går til formøde Jægerforums møde, hvorefter der er møde med en 

repræsentant fra hver jagtforening. 

Vi kommer med forslag om, om jagtdatoerne for statsskov jagt kan blive oplyst på 

forhånd. 

Afskydning tallene for regulering af kalve i forhold til de reguleringstilladelser der bliver 

givet. 

Har vi noget vi ønsker der skal med på dagsorden, skal det sendes til Flemming snarest. 

9. Bordet rundt  

Lars:  

Orienterede om at Ruskjær skydebane har fået afslag på ansøgning om fritagelse for 

indberetning til Skat. 

 

Sten:  

Gludsted arbejder på at klargøre en ny sportingbane. 

 

Finn: 

Oplevede at der var lidt forvirring om hver der var indbudt til Aulum mødet. Ruskjær 

stillede med 5 mand, mens Finn ikke kunne tage en ekstra med. 

 

Allan:  

29 april kommer Skov og præsentere Sauer og Sig Sauer optics. 

Hundetræning er startet og der er rigtig mange hunde tilmeldt. 

Bukkepral d. 16 maj kl. 9 

 

 



Elna: 

Klovborgs hunde træning er også startet. 

Skydebanen er godt i gang på Højderyggen. 

Elna kommenterede på kredsmødet. Undrer sig over flugtskydningskoordinatorens fremtræden 

og holdning. Han bør vel repræsentere hele kredsen og ikke kun den nordlige ende. 

 

Inga:  

Har også bukkepral d. 16 maj kl. 8. 

Nørre Snede har arrangeret en tur til Lille Vildmose d. 10 juni. Turen er åben for alle. 

 

Flemming: 

Jagten i Karup er forhandlet på plads for de næste 5 år. Det drejer sig om 804 ha. 

Jagtforeningerne kan byde ind på at aftage 5 pladser fast +bukkejagt. 

Pris for jagtdag 450 kr. Lam koster 200 kr. voksent dyr koster 400 kr. 

 

10. evt. 

 

Indstik i seneste ”Jæger” blad er målrettet nyjægere.  

Der skal udleveres et antal til skydebanerne hvor nyjægerne kommer. Materialet er 

udarbejdet for at hverve nyjægerne til jægerforbundet. 

 

Næste møde 14 juni i Ejstrupholm 

          

 

 

 


