
Jægerrådet Viborg 

Referat bestyrelsesmøde 12. september 2017 

Tilstede: Per Fisker, Jens Chr. Hedegaard, Tage Toft, Linda Nielsen, Jan Thostrup, Kim Kiilerich og Kurt Kristen-

sen. 

Fraværende: Afbud fra John Ø. Lund.   

 

Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder. 

Referater godkendt og underskrevet. 

Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet 

a) Kort orientering fra kredsen. 

22/8-2017     Afholdelse af kredsbestyrelsesmøde i Lemvig. Næste møde afholdes 22/11-2017 i Struer. 

15/11-2017   Møde i Aulum vedr. jagttider – mødet er åbent for alle interesserede.    

 

b) Landsskuet i Herning. 

Afholdtes den 29/6 – 1/7-2017. Her deltog Knud Erik fra Jægerrådet, og det forlyder, at der var mange tilskuere.  

Der var tillige en deltager fra Naturstyrelsen, der ”parterede” en råge, så bl.a. børnene kunne se OG mærke. 

c) Indkaldelse til debatmøde vedr. ny struktur i Danmarks Jægerforbund. 

Mødet afholdes på Sønder Mølle, den 12. oktober kl. 19.00 – 22.00 med deltagelse af Norbert Ravnsbæk fra ho-

vedbestyrelsen. Der laves oplæg til drøftelse af den nye struktur i forbundet. Linda sætter annonce på Jægerfor-

bundets hjemmeside, forsøger at få notitser i de lokale ugeaviser i kommunen og rundsender invitationen til 

alle lokalforeningsformænd. Da vi ikke på forhånd kender deltagerantallet, sælges kun øl og vand og ikke kaffe 

og kage.   

d) Jagt og Mennesker på Hjerl Hede.  

Afholdtes i dagene 26-27/8-2017. Det anslås, at der var omkring 1400 besøgende. Alt i alt et godt arrangement, 

dog kunne der måske godt ske fornyelse i bl.a. ”falkoner-delen”. 

e) Råvildtmøde i Ringkøbing. 

 Der er indkaldt til råvildtmøde i Ringkøbing den 28/9-2017, hvor alle interesserede er velkomne.  

f) Valg af ny kredsformand i marts 2018. 

Da Knud Pedersen har meddelt, at han stopper som formand i kreds 2, skal der findes nye kandidater.  

Ikast-Brande har indstillet Kirstein Henriksen og Jesper Troelsen. Der kan naturligvis stadig indstilles øvrige kan-

didater.  

 

Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft) 

Tage var ”desværre” forhindret i at deltage i det seneste møde, men Jens Kristian Hedegaard var med som sup-

pleant. Der var besigtigelse af de kommunale tiltag, herunder en cykeltur på mountainbike i div. terræner. Efter 

en kaffepause var der yderligere en cykeltur. Vi er glade for, at Jens Kr. overlevede turen efter at have hørt om 

ruten!! 

 

Pkt. 4) Evaluering af Hestemarkedet i Bjerringbro.   

Udgiften i år for deltagelse udgør kun ca. kr. 2.000, hvilket er rigtig flot. Standen var i år dårlig placeret, idet den 

lå lige op ad radiobilbanen, og fra denne var der RIGTIG MEGET støj. Der manglede lokal opbakning (Læs: Me-

get dårlig opbakning), så overvejelsen kan gå på, om vi skal deltage igen næste år eller måske holde en pause.    

Pkt. 5) Forslag om ny udflugt i 2018. 

Kvols Jagtforening har stillet forslag om en ny udflugt i 2018 til Jagt og Skovbrugsmuseet Gl. Estrup på Djurs-

land.   



 

Pkt. 6) Hjortevildtsgruppen Midtjylland.   

Der er forslag om en suppleant til hjortevildtgruppen, da der åbenbart mangler lokal info om hjortevildtet. Kurt 

Kristensen er indtil videre udpeget som suppleant.    

Pkt. 7) Efterårets jagter i Stevnstrup Enge.  

Per Fisker har været til arbejdsmøde. Der vil blive afholdt én trækjagt på ænder/gæs i uge 39 eller 40. 

Der er møde hos Linda Nielsen den 14/9-2017, hvorefter datoer og tilmelding til yderligere jagter vil blive meldt 

ud til foreningerne (der er planlagt 3 efterårsjagter). 

Arbejdsgruppen har været på én bukkejagt i området, og her blev der nedlagt en enkelt buk.  

 

Pkt. 8) Efterårets kommunejagter. 

Ulrik har været i kontakt med skovfoged Inger Astrup, og jagtdatoerne er fastlagt. 

Pauli stopper som ”afsætter” på grund af alder og helbred, men Peter Madsen fra Finderup Jagtforening forven-

tes at tage over på denne post, da han er kendt med terrænerne. 

Ulrik har i denne anledning fået ”carte blanche” til at hente Pauli ind som alm. jæger ved evt. afbud. 

Jagterne: 27/10 Bruunshåb (her deltager Jens Kr. fra Jægerrådet) 

                10/11 Undalslund + Skrikes Plantage (her deltager Linda eller Niels fra Jægerrådet) 

                17/11 Bruunshåb (her deltager Jan fra Jægerrådet (hvis han kan få fri)) 

                24/11 Neckelmann + Skrikes Plantager (her deltager Per Fisker fra Jægerrådet) 

                08/12 Undalslund + Neckelmann plantage (her deltager Knud Erik fra Jægerrådet) 

                15/12 Bruunshåb + Skovsgård (her deltager Kim Kiilerich fra Jægerrådet) 

Pkt. 9) Fastlæggelse af Årsmøde 2018.  

Mødet afholdes torsdag den 11/01-2018 på Asmildkloster Landbrugsskole. 

På valg i år er: Per Fisker, der er villig til genvalg 

                       Kurt Nielsen, der ikke modtager genvalg 

                       John Ø. Lund, der er villig til genvalg 

Nuværende suppleant Knud Erik Jensen er villig til valg til bestyrelsen.  

Både den nuværende kredsformand Knud Pedersen og Norbert Ravnsbæk fra hovedbestyrelsen deltager, og så 

vil vi bede de opstillede kandidater til kredsformandsposten om at komme og fortælle om dem selv.  

Pkt. 10) Opfølgning på opgaver fra sidste møde. 

Intet at bemærke. 

 

Pkt. 11) Eventuelt. 

Under formødet til Jagt og Mennesker spurgte Ivan Jørgensen, formand for Viborg Jagtforening ind til, om Jæ-

gerrådet evt. vil lave en aften med undervisning i at finde rundt på Forbundets hjemmeside. Han skal sende op-

læg til Linda, men det blev besluttet, at vi ikke vil være arrangør af undervisningen, men vil gerne rundsende en 

evt. invitation til alle jagtforeninger i Viborg Kommune.  

 

Naturens Dag på Hald Hovedgård forløb godt iflg. Knud Erik. 

 

Jens Kr. har ad flere omgange været i dialog med kommunen om benyttelse af arealerne ved den gamle losse-

plads i Bjerringbro til hundetræning. Kommunen oplyste, at arealerne skulle være ”udlejet” til DCH. Jens Kr. har 

efterfølgende talt med DCH, der meddeler, at der intet er i vejen for at dele arealerne med Bjerringbro og Om-

egns Jagtforening. Jens Kr. opfordrer til, at DCH og jagtforeningen selv må finde ud af konditionerne for area-

lerne.  



 

Der afholdes møde i Viborgjægerne den 03/10-2017. 

  

Pkt. 12) Næste møde. 

Aftalt til den 28/11-2017 kl. 19.00 på Sdr. Mølle. 

 

Referent Jan Thostrup 

 


