
Referat fra Viborg Jægerråds årsmøde 11. januar 2018 

Asmild Kloster Landbrugsskole 

Jægerrådets formand, Linda Nielsen, bød velkommen til de ca. 50 fremmødte medlemmer samt Knud Pe-

dersen og Norbert Ravnsbæk.  

Pkt. 1) Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog igen i år Henning Gundelund, der blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og gennemgik herefter dagsordenen. 

Pkt. 2,1) Formandens beretning. 

Linda Nielsen fremlagde årets beretning: 

”I år vil jeg forsøge at gøre min beretning noget kortere og til dels også lidt anderledes end vanligt. Sidste år 

startede jeg med at citere formålsparagraffen i standardforretningsordenen for Jægerrådene, og den går 

jeg ud fra, at I husker endnu.   

I 2017 har Jægerrådets arbejde i vid udstrækning været de samme opgaver, som vi tidligere har varetaget. 

Vi er jo en bestyrelse sammensat af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som geografisk er fordelt i alle hjørner 

af kommunen, og som tilsammen uegennyttig forsøger at varetage de opgaver, der måtte være at løse in-

den for hele kommunen iflg. vedtægterne. Og der er ingen opgaver, der er for små eller for store til, at vi 

tager dem op.  

Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder.  

Jeg bliver altid inviteret med Viborg Jægernes Fællesudvalgs møder, og her har man skiftet formand. Peter 

Madsen, Finderup har afløst Hans Ulrik Nielsen som formand, men Ulrik står fortsat for rågereguleringen og 

kommunejagterne i Viborg. Disse møder giver mig et tættere kendskab til de 9 formænd fra den gamle Vi-

borg kommune end så mange andre.  

Vi har arbejdet videre med Stevnstrup Enge projektet, men det kommer Per Fisker nærmere ind på i sin del 

af beretningen.  

Vi er også stadig med i Viborg Naturpark projektet, og her skulle Jørgen Klaris have fortalt om det projekt, 

men han var desværre lige som hans afløser Niels Laustsen forhindret i at deltage i aften, men som sagt, vi 

er med endnu.  

Deltagelse i Hestemarkedet i Bjerringbro er virkelig op til overvejelse i bestyrelsen. Vi deltog igen i 2017, og 

her var der ikke ret stor opbakning fra de 2 lokale foreninger derovre. Det er jo ikke meningen, at det er Jæ-

gerrådets bestyrelse, der alene skal promovere Jægerforbundet og stå på standen. Netop afholdelsen i Bjer-

ringbro vil jo være en oplagt mulighed for, at de lokale foreninger kan markedsføre sig selv og deres aktivi-

teter. Men tak til de personer, der trods alt var der.  

Vi havde desuden fået en plads ved siden af radiobilerne. Fint sted lige inden for indgangen, men med et uli-

deligt støjniveau hele dagen. Der blev bl.a. vist schweisshundearbejde, forlagt råvildt, lavet smykker, grillet 

smagsprøver på forskelligt vildtkød og pølser. 

Kurt var igen i år primus motor i at arrangere standen og med god opbakning med lokale sponsorater af 

f.eks. kød fra Ormstrup, vin fra Jafi og billig leje af telt samt gratis morgenkaffe og frokost fra Hestemarke-

det til folkene på standen, blev udgiften, som kreds 2 har dækket, endnu billigere end i 2016 med kr. 1.969,-. 

Alting stiger jo i disse år, men vores udgifter til dette arrangement er faldet fra godt kr. 3.000,- til nu knap 

kr. 2.000,-. 

Vi har deltaget i 2 møder i kronvildtsgruppen i Silkeborg, hvor der har været en masse snak frem og tilbage. 

Og der er rimelige meningsforskelle, alt efter hvor man geografisk kommer fra i gruppen, da mængden af 

klovbærende vildt er meget forskelligt. Det er endnu for tidligt efter en sæson at vurdere, hvordan de nye 

jagttider virker, og hvilken indflydelse de har på bestandene.  



I april havde Jægerrådet i samarbejde med Viborg Jægernes Fællesudvalg arrangeret en fælles udflugt til 

Jagtens Hus i Kalø, som blev officielt indviet i september 2017. Der var i alt 53 deltagere fra 10 af kommu-

nens jagtforeninger, som deltog på turen den 22. april. Vi startede kl. 8 fra Mønsted Kulturhus og samlede 

folk op ved Bilka og i Hammershøj. Der var fælles introduktion af huset og byggeriet fra Michael Stevns, 

rundvisning i grupper à 25, herefter frokost og til sidst guided tur i Naturpark Mols og op i skoven. Vi ankom 

kl. 10 og kørte derfra kl. 14., og der gik godt nok total husmoderforeningsudflugt i hjemturen, for da fik vi 

både kaffe og kage! Og på hjemvejen fik vi bussen til at køre omkring Fussingø, hvor Naturstyrelsen har til 

huse. Jeg tror, alle deltagerne syntes, at det havde været en rigtig god og oplevelsesrig tur og spændende at 

se vores alles sammen nye Jagtens Hus.  

Den 12. oktober havde Jægerrådet inviteret til dialogmøde omkring den nye struktur, som Jægerforbundet 

står over for. På trods af udsendelse af mail til alle lokalforeningsformænd, annoncering på Jægerforbun-

dets hjemmeside og optagelse af gratis pressemeddelelse omkring afholdelse af mødet i både Fjends Her-

reds Folkeblad, Karup Ugeavis, Viborg Bladet og Bjerringbros lokalavis kom der kun 11 til mødet med Nor-

bert. Og her kan jeg jo vende tilbage til de vedtægter, formålsparagraffer og opgaver for Jægerrådene, som 

jeg indledningsvis nævnte, men ikke kom nærmere ind på. Jeg synes, det er helt i orden, at man ser på struk-

turen i Jægerforbundet, og nogle ting kan nok også trænge til fornyelse og ændringer, og jeg er også ganske 

omstillingsparat. Men man skal ikke forandringerne for forandringernes skyld, men kun forandringer til det 

bedre. Der har været megen snak om Jægerrådenes opgaver og berettigelse, men når jeg ser på Jægerrådet 

i Viborg Kommune i forhold til arbejdet i mange andre kommuner, som vi ofte er sammen med i Jægerfor-

bundsregi, så kan jeg se, at vi er rigtig godt med i Viborg Kommune på mange fronter og er i den bedre halv-

del af velfungerende Jægerråd.   

Det er jo på dialogmøderne, som bl.a. også kredsene arrangerer, at de menige medlemmer får mulighed for 

at give deres mening tilkende og komme med ideer og input til indholdet af f.eks. ny struktur, nyt natursyn 

og andre ting. Det er her indholdet bliver til, og når det først når frem til repræsentantskabet, har man kun 

mulighed for at stemme ja eller nej – godkendt eller ej, og så har man jo ikke længere mulighed for indfly-

delse på indholdet. Jeg kan forbavses over at høre, at jægerforbundet er topstyret, at man ingen indflydelse 

har, og at man ingen informationer får.  

Faktum er, at man i dag får så mange informationer, at det måske snarere er et spørgsmål om, at der er for 

mange af dem. Om man overser det væsentlige i informationsstrømmen, og om modtageren opfatter infor-

mationerne, sådan som afsenderen har ment dem. Vi har aldrig fået informationer fra Jægerforbundet hur-

tigere, end vi får dem i dag. Men indflydelse får vi kun, hvis vi letter rumpen fra sofaen og kommer derud, 

hvor ideerne skabes, hvor man har mulighed for dialog og dermed også for indflydelse. Men man skal så 

også samtidig gøre sig det klart, at man ikke nødvendigvis får alle sine egne private personlige ønsker op-

fyldt i alle henseender, men da der er demokrati i Danmark og dermed også i Jægerforbundet, Jægerrådet 

og i de lokale foreninger, ja, så må man acceptere flertallets beslutninger – og ikke mindst respektere og 

efterleve dem!  

Jens Kr. har haft kontakt med kommunen om benyttelse af arealerne ved den gamle losseplads i Bjerringbro 

til hundetræning. Det er oplyst, at arealerne skulle være ”udlejet” til DCH, men der er fra kommunens side 

intet i vejen for at dele arealerne med Bjerringbro og Omegns Jagtforening. Herefter er det op til DCH og 

jagtforeningen selv at finde ud, hvordan betingelserne for anvendelse af arealerne skal være. Sådanne op-

gaver kan Jægerrådet også være behjælpelige med for kommunens jagtforeninger.  

Der har også i år været indskydning af salonriffel til rågeregulering i henholdsvis Stoholm, Romlund, Ulbjerg 

og Bjerringbro og efterfølgende rågeregulering.  

Der har været 16 reguleringer med 125 deltagende jægere og 990 nedlagte rågeunger. TV Midt/Vest havde 

lavet en udsendelse omkring rågejagterne, hvor bl.a. Ulrik og Bjørn på fornemste jægervis viste, hvordan 

der blev reguleret rågeunger i Viborg.  



Der har været afholdt 6 kommunale fællesjagter, og her har der været 180 erfarne jægere og 14 nyjægere 

med. Det er faktisk også en af de ting, der i Jægerforbundet bliver lagt mærke til, at vi her tager hånd om 

vore nyjægere og tager dem med på kommunens jagter sammen med en mentor.  

Der er nedlagt 18 stk. vildt – 1 sneppe, 12 rådyr, 3 harer og 2 duer. Uheldigvis blev der skudt en dåkalv på 

jagten den 15. december i Undallslund. Skytten meldte selv hændelsen til politiet, har betalt den deraf føl-

gende bøde, så episoden er naturligvis uheldig, men det er hvad der kan forekomme. Fremadrettet vil der på 

parolen blive advaret om forekomst af dåvildt i området.  

Pauli er stoppet med at sætte skytter af, og i stedet har Peter Madsen, Finderup sat skytterne af på efter-

årets jagter. 

Tak til Ulrik, Karl Buksti, Bjørn Jensen og Peter Madsen, som alle har hjulpet med rågeregulering og jagter.  

Kassebeholdning på kr. 6.496,64 er penge indkommet fra jagterne, og det styres af Ejner Møller og giver til, 

at kaffen også i år er gratis til mødet.  

Tak til alle og vin til dem. 

Tak til alle de sponsorer, der på den ene eller anden måde har bidraget.  

Der har været holdt 4 kredsbestyrelsesmøde – heraf 1 hvor koordinatorerne deltog. Kredsmødet blev som de 

senere år holdt i Dejbjerg. I år er det samme sted den 17. marts. Jeg sender snarest lister over antal delege-

rede ud til formændene.  

Vi har deltaget i stand på Landsskuet i Herning den 29.-30. juni og 1. juli. Det er dejligt at se, at så mange 

menige medlemmer fra Viborg Kommune gerne vil deltage på standen – tak til dem. Det bliver en tung arv 

at løfte at skulle arrangere kredsens deltagelse, når Knud Pedersen stopper som kredsformand.  

Vi har også været med på udstillingen ”Jagt og Mennesker” på Hjerl Hede den 26.-27. august. Vi var igen 

flot repræsenteret med hjælp fra Viborg Kommune. Bl.a. ved laser shot, naturvejledning, skydning og hun-

dearbejde. Ja, selv billedet af Cornelius (Johns søn) var brugt på årets flyers og reklamer. Tak også til disse 

deltagere. Da Gram Slot har valgt kun at afholde deres arrangement hvert andet år og dermed ikke i 2018, 

har vi valgt, at vi igen er medarrangør af Jagt og Mennesker den 25. og 26. august i år, og herefter overve-

jes det, om vi også kun skal lave arrangementet hvert andet år, da det er et kæmpearbejde at stable det på 

benene. Der er trods alt ca. 60-70 hjælpere rundt om fra hele kredsen hver af de 2 dage.  

Der har været afholdt et fælles møde i Aulum for alle kredsens medlemmer angående orientering om jagtti-

derne. Jeg må blankt indrømme, at jeg ikke selv deltog, da jeg skulle med en færge fra Frederikshavn næste 

morgen kl. 6.15 på kundebesøg i Sverige. Men når man ser på, at der er knap 3000 jægere i Viborg Kom-

mune, så er det lidt skræmmende, at vi normalvis kun kan mønstre max. 10 deltagere herfra. Så igen – kom 

ud af busken og deltag, hvis I vil gøre jeres indflydelse gældende. Så langt er der ingen af jer, der har til Au-

lum, og hvis man fylder 4 mand i hver bil, så burde afstanden være overkommelig. Det kan faktisk også 

nogle gange være svært for Jægerrådet at kende jeres holdninger til tingene og videreformidle dem, hvis 

man ikke får nogle tilkendegivelser fra jer.  

Fristen for ansøgning til jægerforbundets jagtforeningsmidler, som kommer fra jagttegnsafgiften og admini-

streres af Naturstyrelsen) er den 1. januar. Der er afsat ca. kr. 900.000,- pr. år, hvoraf vi i kreds 2 får ca. kr. 

165.000,-. I kan finde ansøgningskriterier og -skemaer på hjemmesiden, og jeg kan kun opfordre jer til at få 

søgt.  

Aktiviteter for 2018: 

Der skal diskuteres dåvildtsforvaltning, og det næste møde i Den nationale Hjortevildtsgruppe er den 19. 

marts, så der skulle gerne være tilbagemeldinger om holdninger og ønsker fra de jægerrådene. Jeg vil gerne 

have en tilkendegivelse af, om man er interesseret i, at vi holder et møde i Viborg Kommune inden for meget 

kort tid, da vi skal sende vore indstillinger ind til den Midtjyske hjortevildtsgruppe den 15. februar. 



Indskydning af salonriffel til rågeregulering samt selve rågeregulering  

Evt. fælles udflugt 

Deltagelse ved Jægerforbundets stand på Landsskuet i Herning juli (kredsregi).  

Deltagelse i ”Jagt & Mennesker” på Hjerl Hede 25. og 26. august (kredsregi)  

Eventuelle ad hoc opgaver  

Til info er vi p.t. 28 lokalforeninger med i alt ca. 3.000 medlemmer.  

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og god opbakning - både arbejdsmæssigt og moralsk!  

Tak for ordet 

Henning Gundelund efterspurgte spørgsmål til beretningen, men måtte konstatere, at der ikke var spørgs-

mål eller bemærkninger hertil, hvorefter den blev godkendt med applaus.  

Pkt. 2,2) Det Grønne Råd v/Tage Toft. 

”Vi har generelt et godt samarbejde i Det Grønne Råd. Der er mange forskellige emner på vores dagsorden. 

Mountainbikere: Der er klager over natkørsel med lys i Stendal Plantage. Der er kun få små dyr tilbage, og 

heller ikke mange fugle. Det virker næsten, som om skoven er tom. Der køres udenfor afmærkede spor hele 

døgnet, ligesom der køres med lys fra solnedgang. Har taget personlig kontakt til de øvrige medlemmer i 

Det grønne Råd, hvorfra der er støtte - dog kun i moderat grad fra Friluftsrådet, hvorunder Mountainbikerne 

hører. Turistforeningen var fraværende, og de støtter Mountainbikerne.  

Det er vigtigt her at sige, at Naturstyrelsen bakker op om Det grønne Råd. Naturstyrelsen står for anlæggel-

sen af spor og kan sagtens se, der er et stort problem.  

Danmarks Jægerforbund er kontaktet (Claus Lind). Jeg har foreslået, at forbundet laver en undersøgelse på 

de kommende årsmøder, så vi kan få belyst problemet på landsplan. Det er hurtigt og nemt og kan hurtigt 

afspejle behovet for yderligere undersøgelser af problemet.  

Der er ingen tvivl om, at vi ikke kan løfte opgaven lokalt, så jeg er af den opfattelse, at det måske skal brin-

ges op i Vildtforvaltningsrådet. 

Claus Lind ønsker at anvende de værktøjer, de normalt bruger til undersøgelser, og det vil jeg bakke ham op 

i. Jeg har på opfordring af Claus Lind været i dialog med Niels Søndergård (jagtfaglig chef). Han er helt enig 

i, at det er meget vigtigt at få lavet en korrekt undersøgelse. Han vidste fra undersøgelser i England, at hjor-

tevildt var i stor fremgang på trods af massiv færdsel fra Mountainbikere. 

Det er dog ikke de er faringer, vi har gjort lokalt. Jeg vil her påpege, at det er vigtigt, at man lokalt er op-

mærksom på reaktioner fra vildtet, og melder ind til undertegnede, hvis der er noget.  

Tak for året, der er gået” 

 

Igen efterlyste dirigenten spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen, og Jørgen Kærsgaard, Hammershøj 

Jagtforening, kunne oplyse, at han også har oplevet problemer med disse ”cyklister” i både private som of-

fentlige skove.  

Niels Møller Christensen, Asmild Tapdrup Jagtforening mente, at når Viborg Stifts Folkeblad skrev om 

Mountainbikerne, virkede det næsten, som om det var reklame. Kunne man ikke give dem vores viden om, 

hvilken negativ effekt det har på dyrelivet? 

Thorbjørn Knudsen, Kvols Jagtforening kommenterede med, at vi som jægere betaler for at gå på jagt mod-

sat Mountainbikerne. De færdes, hvor de selv vil. Der bør derfor gøres mere opmærksom på, at de SKAL 

vise hensyn. 

Kim Flarup, Finderup Jagtforening mente ikke, at Mountainbikerne kender forskel på privat og offentlige 

skove (skiltning?). 

Jens Seeberg, Hammershøj Jagtforening foreslog, at der bliver lavet en oplysningskampagne overfor Moun-

tainbikerne. 

Herefter var der ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og beretningen blev godkendt med applaus.  



Pkt. 2,3) Stevnstrup Enge v/Per Fisker. 

Det hele startede i 2016, så der har været tale om en længere proces. 

Der har været afholdt trækjagt, fællesjagt og bukkejagt (denne er forbeholdt arbejdsgruppen) 

Vi har nu af sluttet den første hele jagtsæson i Stevnstrup enge. Der har været bukkejagt, som gav en rigtig 

flot seksender tæt på de 100 point. Hvert Jægerråd og Dansk Land- og Strandjagt har hver haft to uger, hvor 

de kunne afholde en trækjagt. Fra Viborg deltog der 14 jægere, som skød 4 gråænder og forbi på ca. lige så 

mange. Der har været afholdt tre efterårs jagter, hvor der kunne tilmeldes 25 jægere, det højeste deltager-

antal var 17, så der er rige muligheder for at deltage. Der var kun fem fra vores 28 jagtforeninger, der del-

tog.  Så vi håber, det vil blive mere kendt til næste jagtsæson. Vi vil prøve at få det annonceret lidt før i 

2018. Jagtudbyttet 2017 blev: 1 råbuk, 3 rå/lam, 5 fasankokke, 2 skovsnepper, 1 bekkasin, 12 gråænder og 

8 krikænder. 

Henning Gundelund spurgte, om der var spørgsmål/kommentarer til beretningen, og Ulrik Nielsen, Asmild 

Tapdrup Jagtforening mente, at det lave deltagerantal måske kunne tilskrives, at de fleste har jagt nok. 

Hvad med evt. at tage flere nyjægere med på jagterne, evt. ”annoncere” med det på jagttegnskurserne. 

Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev beretningen godkendt med applaus. 

Pkt. 3) Valg af stemmetællere.  

Her blev Morten Norup, Peter Madsen og Bjarne Johnsen valgt. 

 

Pkt. 4) Valg til bestyrelsen. 

På valg er :  

Kurt Kristensen, der ikke modtager genvalg 

Per Fisker, der modtager genvalg 

John Ø. Lund, der modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslog herefter følgende kandidater til bestyrelsen:  

Per Fisker, John Ø. Lund og Knud Erik Jensen (tidl. suppleant). 

Da der ikke var nogen modkandidater, blev alle valgt med applaus. 

Pkt. 5) Valg af suppleanter. 

På valg er Knud Erik Jensen, der modtager genvalg 

Kim Kiilerich der modtager genvalg 

Da Knud Erik Jensen blev indvalgt i bestyrelsen, foreslog bestyrelsen herefter Jaime Lauritsen, Frederiks 

Jagtforening som suppleant sammen med Kim Kiilerich. Begge blev valgt uden modkandidater og med ap-

plaus. 

Pkt. 6) Indstilling af kandidat til posten som kredsformand. 

Linda Nielsen redegjorde for de opstillede kandidater: 

Kirstein Henriksen og Jesper Truelsen. 

Danmarks Jægerforbund har modtaget en mail fra Kirstein Henriksen, der alligevel ikke opstiller, og der 

er/var ikke noget fra Jesper Truelsen, som var inviteret til at præsentere sig selv på dette årsmøde, hvorfor 

der ikke kunne findes nogen kompetent person at indstille til formandsposten. 

Linda Nielsen takkede Knud Pedersen for hans indsats som formand og gav ham en vingave fra Jægerrådet i 

Viborg.  

Aage Steffensen, Sparkær Mønsted Jagtforening spurgte, om en evt. kandidat skal indstilles via Jægerrå-

dene, hvortil svaret er nej.  

Pkt. 7) Valg af 10 deltagere til Repræsentantskabsmødet i Vingsted den 05. maj 2018: 

Bestyrelsen i Viborg Jægerråd har forlods 6 pladser, hvoraf følger, at der er 4 pladser, der skal fordeles til de 

lokale foreninger.  

Følgende foreninger takkede ja til at deltage:  

Roum Jagtforening,  Sahl-Gullev Jagtforening, Stoholm Jagtforening og Viborg Jagtforening. 

Følgende foreninger takkede ja til at deltage som suppleant ved evt. frafald: 

Ørum-Mollerup Jagtforening, Asmild Tapdrup Jagtforening og Frederiks Jagtforening.  



 

Pkt. 8) Indkomne forslag. 

Følgende forslag er indkommet fra Hammershøj Jagtforening: 

”Forslag til ændring af pladser af delegerede fra jagtforeninger/Jægerråd i Viborg Kommune til det årlige 

repræsentskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. 

Forslag a) 4 pladser til Jægerrådet og 8 pladser til jagtforeningerne 

eller 

Forslag b) 1 plads til Jægerrådet (formanden) og resten fordeles efter en fordelingsnøgle, som den nuvæ-

rende mellem jagtforeningerne og de øvrige i Jægerrådet. 

Dette vil give en mere direkte indflydelse og en mere flad beslutningsproces opad i systemet i Forbundet. 

Med venlig hilsen 

Generalforsamlingen i Hammershøj Jagtforening” 

 

Herefter begrundede formanden i Hammershøj Jagtforening, Jens Seeberg, forslaget med, at det ville give 

en bedre spredning mellem foreningerne, og Jørgen Kærsgaard fra samme forening supplerede med at til-

kendegive, at det hele er meget topstyret, vel vidende at det er svært at finde kandidater til repræsentant-

skabsmøderne. 

 

Aage Steffensen, fra Sparkær-Mønsted Jagtforening bakkede op om det stillede forslag.  

 

Ulrik Nielsen, Asmild Tapdrup Jagtforening, kunne derimod ikke bakke op om forslaget og tilkendegav, at 

Jægerrådet jo er valgt af forsamlingen, Og det ses jo tydeligt, hvor svært det er at finde kandidater til re-

præsentantskabsmøderne. 

Linda Nielsen redegjorde for, hvordan fordelingen sker via Jægerrådet og meddelte, at bestyrelsen i Jæger-

rådet heller ikke kan bakke op om det stillede forslag. 

Jørgen Kærsgaard sagde, at det ikke var en kritik af fordelingen, men at forslag b jo giver Jægerrådet man-

dat. 

Tage Toft tilkendegav, at han ikke bakker op om forslaget, set i lyset af interessen eller mangel på samme.  

Aage Steffensen holder fast i det stillede forslag, også selv om  hans forening er repræsenteret i Jægerrå-

det. 

Knud Callesen, Finderup jagtforening bakker heller ikke op om det stillede forslag. Bestyrelsen i Jægerrådet 

er jo valgt af generalforsamlingen, og alle kan stille op til bestyrelsen. 

Finn Støttrup, Hammershøj Jagtforening mente, at de forskellige foreninger skal lære at trække noget mere 

på de valgte bestyrelsesmedlemmer (Jægerrådet). 

Linda Nielsen oplyste, at Jægerrådet løfter enhver opgave, stor som lille.  

Herefter gik man over til at stemme om forslaget – det mest vidtgående først (forslag b) med følgende re-

sultat: 

4 blanke stemmer 

11 for 

32 imod 

Forslaget er dermed forkastet. 

Herefter stemtes der om forslag a med følgende resultat:  

3 blanke 

8 for 

35 imod 

Forslaget er dermed forkastet. 



 

Pkt. 9) Orientering fra medlem af Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund, v/Norbert Ravnsbæk. 

Norbert kom bl.a. ind på den nye struktur/debat om strukturen med aldersfordeling, medlemsgrupper, mål 

for strukturdrøftelsen m.m.. 

Omkring emnet medlemsgrupper orienterede Norbert om individuelle grupper, direkte grupper, virksom-

hedsgrupper, DJ’s ungdom og organisationer.  

Til DJ’s årlige repræsentantskabsmøde er der 374 delegerede. Skal der være flere/færre årsmøder? 

Vi har pt 8 kredse, skal der være flere eller færre kredse?  

Vi har 98 Jægerråd – nogle fungerer godt, andre mindre godt.  

Hovedbestyrelsen består af 8 personer, alle valgt på repræsentantskabsmødet. 

Herefter spurgte dirigenten, om der var spørgsmål til Norbert? 

Per Fisker, Hammershøj Jagtforening mente, det var en god ting at tage strukturen op til debat. Kigge på 

bl.a. mere økonomisk råderum til Jægerrådene/foreningerne. 

Kunne man skaffe medlemstilgang ved f.eks. at opkøbe jord til jagtmuligheder? 

Thorbjørn Knudsen, Kvols Jagtforening mente, at man kunne sende spørgeskemaer ud via hjemmesiden 

eller ad anden elektronisk vej. Man ville dermed ramme flere af de unge jægere.  

Knud Callesen mente, at man spurgte for meget ind til den nuværende/eksisterende struktur. Hvad med at 

prøve noget fornyelse?! 

Der var herefter ikke mere spørgelyst, så dirigenten takkede for indslaget.  

Pkt. 10) Eventuelt. 

Nyjægerkoordinator, Jan Adamsen, Stoholm spurgte, om hvordan vi bedst får fat i nyjægerne? 

Jaime Lauritsen, Frederiks Jagtforening havde flg. kommentar: Alle har formodentlig den samme ”klike”, 

man går på jagt med. Det er svært at få fat i nogen. Beskeder via ”Messenger” kan måske være fremtiden?? 

Kristian Just, Bjerringbro og Omegns jagtforening. Kunne man forestille sig, man har en gruppe på Face-

book?? 

Knud Erik Jensen orienterede om, at der stadig er mange mårhunde, dog ikke i vort område. Men skyd 

gerne nogle flere! – og husk at indberette skudte mårhunde til Knud Erik.  

Aage Steffensen, Sparkær-Mønsted Jagtforening ville gerne rose Danmarks Jægerforbund for deres hurtige 

svar, når man ringer til dem.  

Linda Nielsen spurgte, om der var interesse for dådyr/dådyrforvaltning? 

Der blev tilkendegivet, at det er der, og der er derfor senere indkaldt til møde omkring forvaltning af dådyr. 

Ivan Jørgensen, Viborg Jagtforening ville gerne have mail om juniormedlemmer og efterlyser mere samar-

bejde mellem foreningerne.  

Tage Toft spurgte Norbert, hvordan det ser ud med vildsvinene i DK? Norbert svarede hertil, at der er vild-

svin på programmet på det kommende hovedbestyrelsesmøde.  

Ivan Jørgensen mindede om møde den 14-02-2018 omkring den forestående hundetræning.  

Linda Nielsen benyttede lejligheden til at takke Kurt Kristensen for hans indsats i Jægerrådets bestyrelse.  

Herefter afsluttede Henning Gundelund generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.  

Referent: Jan Thostrup  

  


