
 Referat af møde den 22. august 2017 hos Henrik H. Carstensen, Lemvig 
 

Deltagere: Knud Pedersen, Norbert Ravnsbæk, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind 
Grønbæk, Arne Thomsen, Hans Jørn Dahl, Henrik Hjerl Carstensen & Linda Nielsen. 
 
Fravær ved afbud: Lars Pultz Knudsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Underskrift af referatet fra den 28. februar i Aulum og den 22. maj 2017 i Viborg  
Begge referater underskrevet uden yderligere kommentarer. 
 
3. Indkommen post 
Den 15. november er der dialogmøde i Aulum angående jagttiderne. Det er en orientering om disse.  
 
Der er ca. kr. 60.000,- tilbage i puljen af jagtforeningsmidler i vores kreds til fordeling i indeværen-
de år. Vi afventer og ser, om der indkommer flere ansøgninger, inden der tages stilling til den fra 
Skive Jagtforening. Linda nævnte, at Kvols har fået en 10 års lejekontrakt på deres klubhus og area-
ler, så det er ok, at de også søger.  
 
Der kan søges tilskud til instruktøruddannelser hos kommunerne. Knud skal nævne det på det 
kommende kredsmøde, således at man primært søger der til uddannelse og ikke bruger af Jægerfor-
bundets midler, som kan anvendes til andre formål.  
 
Der er indkommet en ansøgning fra Børge Nielsen på kr. 2.500,- til Naturpark Skjern Å-event den 
24. september. Pengene bevilliges fra kredsen. 
 
Der er ligeledes kommet en ansøgning fra Jytte Pårup og Karen Barfoed til kredsen om at få stillet 
effekter og udstoppede dyr til rådighed, når de er ude og formidle jagt. Knud har sendt ansøgningen 
videre til Niels Søndergaard og Claus Lind Christensen, da det er dem, der afgør, om de kan få de 
ansøgte ting.  
 
Knud er blevet ringet op af Kirstein Henriksen, som vil stille sit kandidatur til rådighed for posten 
som ny kredsformand fra 2018. Resten af kredsbestyrelsen har fået en mail fra ham. Man kan invi-
tere ham og eventuelle øvrige kandidater med til jægerrådsårsmøderne ude i kommunerne. Jesper 
Troelsen, Brande har også tilkendegivet, at han ønsker at opstille. Der blev opfordret til, at man hur-
tigst muligt melder ud, at der er valg og hvilke kandidater, der er. Jan laver en doodle, så vi alle kan 
melde den ønskede dato for jægerrådsårsmøderne ind snarest og få dem fastlagt.  
 
4. Beretning fra HB (Norbert Ravnsbæk) 
Der har været en del kritik omkring medlemsbladet med hensyn til udsendelse af tilbuddet om billig 
rejse for medlemmer til Cypern. Det er ikke den måde, man fremadrettet skal udsende sådan noget 
til medlemmer.  
 
Der har også været drøftet, om man skal sætte begrænsninger på, hvor meget personalia må fylde, 
f.eks. max antal anslag. Det vil blive taget op i redaktionen. Fra kredsbestyrelsens side blev det til-
kendegivet, at man gerne så mere lokalt stof, og at store arrangementer gerne må få mere plads end 
små arrangementer.  
 



Vores lokalredaktør Troels Romby Larsen kommer ikke ud og dækker alle begivenheder, men man 
må gerne selv sende fotos af god kvalitet samt artikler ind til ham, hvis der sker noget spændende 
lokalt.  
 
Med hensyn til hunde sagen i DJ, som er startet i foråret 2015 og først er kommet frem i juli 2017, 
mener man ikke, at processen omkring forløbet har været åben. Kirstein Henriksen vil på det næste 
HB møde fremlægge sagen. Der skal lægges vægt på avlsarbejde indenfor stående, stødende og ap-
porterende hunde. De stående hunde har været mest loyale overfor DJ, hvor spaniels samtidig har 
været trætte af den store fokus, der har været på stående hunde og samtidig for lidt på de apporte-
rende hunde indenfor DJ.  
 
Der er indkommet et brev fra Anders Warming. DJ ønsker ligestilling for alle 3 hundetyper og ny 
forhandling med DJU omkring for højt gebyr ved prøverne. Han er bange for, at han ikke fremover 
kan få prøveresultaterne registreret i avlsøjemed. Henrik Hove, DJ arbejder p.t. på sagen. Knud Pe-
dersen bliver formodentlig inviteret med til hundekoordinatormødet.  
 
Iflg. opgørelsen for maj er medlemmer af DJ i kreds 2 faldet med 251 og i DJ total med 1580. 
 
På HB mødet i april blev udlejning af arealer på militære områder drøftet. Norbert nævnte, at han 
sammen med Ole Roed i 2009 havde haft et møde med forsvarsministeriet, hvor det var blevet aftalt, 
at alle militærets arealer skulle lejes ud til kostpriser. Der har i den mellemliggende periode været 
store prisstigninger, hvilket Norbert vil tage med på det næstkommende HB-møde, således at man 
efterfølgende kan få gennemgået kontrakter og aftaler omkring f.eks. skydebaner m.v.  
 
Med hensyn til den kommende strukturdebat i DJ ønsker Norbert, at der afholdes lokale møder ar-
rangeret af Jægerrådene i kredsens kommuner og med hans deltagelse. Han vil komme med et op-
læg, som kan diskuteres af alle medlemmerne i de lokale jagtforeninger.  
 
Fik udleveret datoer, hvor Norbert kan deltage. Hver enkelt jægerrådsformand afgør naturligvis selv, 
om man ønsker at holde et sådant møde. Hans Jørgen opfordrede til, at man møder op til sådanne 
møder, da indflydelse giver bedre motivation, og Arne tilføjede, at beslutningerne skal træffes nede-
fra. Man skal dog huske på, at alle kan komme med forslag, men dette er ikke ensbetydende med, at 
alle får alle deres ønsker opfyldt.  
 
5. Kredsens økonomi (Jan B. Rasmussen) 
Der er ikke afsluttet regnskab for Landsskuet, da der mangler faktura for forplejning på ca. kr. 3-
4.000,- fra Herning-Hallerne. Forbruget har været ca. kr. 24.000,- mod et budget på kr. 40.000,-. 
Birthe Dahl stod som sædvanlig for forplejningen begge dage, hvilket har kostet ca. kr. 3.000,- i alt.  
 
Juli måneds regnskab er udsendt. Den 28. juli var der møde for kredsformænd og kasserere i Jæger-
forbundet. Jan og Knud var forhindrede i at deltage. Fremadrettet vil det være således, at de begge 
skal godkende alle kredsens bilag. Der blev fremsat en ny løsning med hensyn til kørselsafregning, 
hvor man installerer en app, som tændes ved start hjemmefra og slås fra igen ved hjemkomst.  
 
Jan har fremsendt nyt regnskab dags dato. Vi melder tilbage til Jan, om det er ok at lægge det på 
kredsens hjemmeside. Restbudgettet for indeværende år er ca. kr. 113.000,-, men der mangler en del 
afregninger.  
 
 



6. Koordinatorer  
Der mangles p.t. hunde-, nyjæger- og jagtsti koordinatorer i kredsen. Knud opfordrede til, at vi alle i 
baglandet forsøger, om vi kan finde nogle. Jagtsti koordinatoren kunne med fordel samarbejde med 
riffelkoordinatoren i forbindelse med skydninger. Man er godt klar over, at der er store administra-
tive byrder forbundet med opgaven, bl.a. især med hensyn til afregninger til kreds og forbund.  
 
7. Backing gruppe hjortevildt 
Der er fra DJ’s side lagt op til, at hver hjortevildtsgruppe skal have en backing-gruppe bestående af 
en person fra hvert Jægerråd. Personen skal bo indenfor forvaltningsområdet og have kendskab til 
kronvildt.  
 
Man ønsker at få synliggjort snitfladerne for hjortevildts gruppen og få holdningerne frem direkte 
fra jægerne. Der meldes tilbage med 1 person – evt. inden for jægerrådets bestyrelse.  
 
8. Hjerl Hede (Jan)  
Jan mangler stadig speaker hos hundene, da Knud Erik Jensen ikke kan deltage. Ivan Jørgensen kan 
ikke deltage, da han selv skal afholde apporteringsprøve søndag, og hans substitut har også meldt 
fra. Det er stort set lige så galt med schweiss hundene. Har dog allieret sig med Finn Meyer, som 
kommer og går rundt begge dage i eftersøgningstøjet, men uden hund.  
 
Lars Jensen, Lars Pultz, Henrik, Jan, Knud og Linda deltager begge dage. Arne kommer om lørda-
gen. Norbert kommer begge dage, men ikke fuld tid.  
 
9. Nye mødedatoer 
Onsdag den 22. november 2017 kl. 18.00 hos Lars Pultz, Forssavej 26, Struer. Der er samtidig jule-
frokost.  
 
10. Eventuelt 
Der blev mindet om råvildtsmødet i Ringkøbing den 28. september 2017 kl. 18 (inkl. spisning). 
 
Hans Jørn spurgte til, hvor vi står med hensyn til Naturstyrelsens udlicitering af jagttegnsprøverne, 
som kun kan afholdes hos foreninger med godkendte skydebaner. Er der nogen, der har hørt noget? 
 
Der har været afholdt Jægerforums møde i Vestjylland. De hinder og kalve, som reguleres med re-
guleringstilladelse, indberettes ikke. Poul Ravnsbæk er spurgt, om det kunne komme på indberet-
ningen, men svaret var, at det har han ingen indflydelse på. Det skal gennem ministeren.  
 
Knud oplyste, at man som forsøg i Vestjylland vil forsøge at registrere tid, sted og antal af krondyr, 
som er afskudt ved regulering.  
 
 
Linda Nielsen  
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