
Jægerrådet Viborg 

Referat bestyrelsesmøde 28. november 2017 

Tilstede: Per Fisker, Tage Toft, Linda Nielsen, Jan Thostrup, Knud Erik Jensen og Kurt Kristensen. 

Fraværende: Afbud fra John Ø. Lund, Jens Chr. Hedegaard og Kim Kiilerich   

 

Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder. 

Referater godkendt og underskrevet. 

Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet 

a) Kort orientering fra kredsen. 

Vedr. Ikast-Brandes åbne brev til Hovedbestyrelsen og formand Claus Lind Christensen. Er læst, og der foreta-

ges ikke videre fra Jægerrådets side.   

Der er bestyrelsesmøde hos Lars Pultz den 05. december 2017.   

Jægerrådsformandsmøde afholdes i Odense den 13. december 2017 kl. 17.00 – 22.00.  

Der har været evalueringsmøde vedr. Jagt og Mennesker den 01. november 2017. Jagtmessen på Gram Slot vil 

fremover kun blive afholdt hvert andet år, hvorfor det måske kunne være en ide, at vi på Jagt og Mennesker 

deltager de modsatte hvert andet år. Dog deltager vi igen i 2018.  

Et ”nyt” tiltag kunne være, at der vil blive lavet et smykkeværksted a la Bjerringbro Hestemarked.   

 

b) Henvendelse fra foreningen til nedlæggelse af Tange Sø.  

Vi foretager os intet fra Jægerrådets side.  

Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft) 

Rådet (Tage Toft), har fået en henvendelse fra K. Neigaard vedr. en motocrossbane i Vindum Skov/Bjerring 

Hede. Vi foretager os ikke yderligere p.t..  

Der er fremkommet en henvendelse fra Dan Pedersen, Havredal vedr. vildtet i Stendal Plantage, der har det me-

get dårligt p.g.a. mountainbikernes kørsel i området.  

Sagen drøftes i Det Grønne Råd, og Tage forventer, at denne bringes videre til Danmarks Jægerforbund.  

 

Pkt. 4) Seneste nyt fra Hjortevildtsgruppen Midtjylland.   

På det seneste møde afholdt den 24. oktober var der ikke noget nyt.  

Der skal overvejes en afløser for Kurt Kristensen, der stopper sit virke i Viborg Jægerråd.     

Pkt. 5) Efterårets jagter (kommunejagterne) – noget nyt? 

Jagterne forløber godt, og der er nu begyndt at komme vildt på paraderne.   

 

Pkt. 6) Evaluering af strukturdebatmødet med Norbert Ravnsbæk.   

Der var kun 11 fremmødte til det indkaldte møde med Norbert på Sønder Mølle, Viborg. Ikke den store inte-

resse, men der var en god debat på aftenen.     

Pkt. 7) Indhold på årsmødet 2018.  

Bestyrelsen vil foreslå Henning Gundelund som dirigent.  

Kandidaterne til ny kredsformand inviteres. De vil hver få ca. 10 min. til en præsentation af sig selv.  

Til Viborg Jægerråd er følgende på valg:  

Per Fisker – er villig til genvalg 

Kurt Kristensen – IKKE villig til genvalg 

John Ø Lund – er villig til genvalg 

Suppleant Knud Erik Jensen - stiller gerne op til bestyrelsen 

Suppleant Kim Kiilerich – er villig til genvalg som suppleant.  

 

 



Pkt. 8) Jagt i Stevnstrup Enge. 

Hvert Jægerråd har/får mulighed for trækjagt. Viborg Jægerråd har afviklet deres trækjagt med et udbytte på 4 

ænder, ligesom Randers Jægerråd har afviklet deres trækjagt med et udbytte på 0 ænder.  

Der er/vil blive afholdt 3 efterårsjagter. 2 er på nuværende tidspunkt afviklet med et samlet udbytte på 2 stykker 

råvildt, 6 fasaner, 1 ræv, 2 snepper,1 bekkasin og 1 gråand.  

Sidste jagt afholdes den 29. december 2017.  

Pkt. 9) Opgaver siden sidst.  

Ingen.   

Pkt. 10) Eventuelt.  

Iflg. Kurt Kristensen har der være forlydender om, at der ikke var mulighed for indskydning af salonriffel til råge-

regulering i Bjerringbro, men dette har intet på sig, og indskydning kan stadig foregå, dog vist nok på en anden 

type skive.  

Frederiks Jagtforening har deltaget i Forårsmessen i Frederiks Kulturcenter. De har selv rettet henvendelse til 

Jægerforbundet vedr. div. materiale.  

 

Pkt. 11) Næste møde. 

Fastsættes efter årsmødet den 11. januar 2018.  

 

 

 

 

Referent Jan Thostrup 

 


