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KREDSBESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 16. APRIL 2018, 
JÆGERLUNDEN, SKIVE. 

Deltagere: Alle kredsbestyrelsesmedlemmer. 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Konstituering af bestyrelsen med næstformand, kasserer og sekretær. 

4. Orientering om kredsens aktuelle situation: 

a: Brugergrupper, Naturstyrelsen og Hjortevildtgruppe. 

b: Ansøgning til jagttegnsmidler fra Viborg Jagtforening. 

5. Orientering om seneste nyt fra HB. 

6. Kredsens økonomi. 

7. Orientering og drøftelse af kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid. 

8. Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer. 

9. Evt. 

Ad.1: 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

Ad.2: 

Referatet fra sidste møde godkendt med mindre ændringer. 

Ad.3: 

Bestyrelsen konstituerede sig med Jan som næstformand og kasserer. 

Efter Lindas ønske om at stoppe som sekretær, blev Bjarne foreslået og accepterede dette som en 

midlertidig løsning. 

Ad.4: 

a: Jesper afløser Knud Pedersen i brugerrådet for distrikt Vestjylland. 

Formodentligt bliver Midtjylland og Vestjylland slået sammen til ét brugerråd efter nedlægning af distrikt 

Midtjylland, hvorefter Lars Jensen udtræder. 

Der skal inden udgangen af maj måned indstilles kandidater til den regionale hjortevildtgruppe. 

Kredsbestyrelsen var enig om, at anmode Jægerrådene i kreds 2 om kandidatforslag, som skal være 

kredsformanden i hænde senest mandag den 21. maj 2018. 

Foruden Knud Pedersen er der kandidatanmodning fra Jakob Boni Jacobsen. 

Jægerrådsformændene indkalder til møde med jægerrådene for drøftelse af kandidatindstillinger. 

b: Ansøgning fra Viborg Jagtforening om støtte til indkøb af lukket trailer til brug for agitationsmateriale blev 

ikke støttet, idet indkøb af trailere ligger i en gråzone for støttemulighed. 
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Kredsbestyrelsen (KB) havde forståelse for ønsket og har også set behov for en trailer til samme formål. 

Det besluttedes derfor, at kredsen indkøber en lukket trailer, der kan udlånes efter behov i lighed med 

skydevogne. 

Nærmere info herom følger når traileren er indkøbt og klar til udlån. 

Ad.5: 

- Norbert orienterede fra HB og omtalte bla. vildsvinehegn, som rettelig går imod DJ’s natursyn, men som DJ 

havde set sig nødsaget til at støtte i forsøget på at undgå Afrikansk svinepest. 

- Det er indstillet til rep. mødet at HB’s honorarer indeksreguleres. 

- Miljø- og Fødevareministeren har indvilget i at deltage i repræsentantskabsmødet. 

- Repræsentantskabsmødet er i 2019 rykket til den 22. juni. Dette af hensyn til tidspres omkring afholdelse af 

årsmøder i jægerrådene og kredsmøderne. 

- HB anmoder foreningsformændene om at tage de nye regler omkring persondataloven alvorligt.   Modsat 

kan det få alvorlige følger. 

- Norbert orienterede vedr. HB’s dagsordener. Der modtages tidligst én uge før mødet gennemsnitligt 

imellem 150-250 bilag til dagsordenen. 

- KB drøftede ligeledes de mange lukkede punkter der er på HB’s dagsordener, og er enig i, at dette må 

kunne gøres bedre. KB finder det ikke i orden at så mange sager behandles som lukkede punkter, og er af 

den opfattelse, at dette medfører diskussioner og kan være medvirkende til unødig spekulationer og 

konspiration. 

KB anmodede Norbert om at bringe dette forhold frem for HB. 

- Kredsmødets fremsendte ulvenotat blev taget til efterretning af HB. 

Ad.6: 

Jan orienterede om kredsens økonomi. Kredsens budget er på kr. 248.000, men pt. står der kr. 251.000 på 

kontoen . Dette skyldes, at der er indgået betalinger for aktiviteter hvortil udgifterne endnu ikke er afholdte. 

Der var 147 betalende deltagere til kredsmødet som i alt indbetalte kr. 31.200. Kredsmødet havde udgifter 

på kr.33.655. Et lille acceptabelt underskud på kr. 2.455. 

Ad.7: 

De kommende ”hovedarrangementer” i kredsen er hhv. Landskuet i Herning og Hjerl Hede arrangementet. 

Landsskuet, 5.-7. juli, har igennem mange år været med Knud som altafgørende omdrejningspunkt. 

Jesper er af den opfattelse, at det ikke nødvendigvis skal være en kredsformandsopgave at være tovholder 

på dette arrangement. 

Herning og Ikast-Brande blev bragt i forslag, men de mente ikke selvstændigt at kunne løfte opgaven. 

KB vil forsøge at få Knud til at genindtræde i rollen som konsulent/koordinator for landsskuet i 2018. 

Jan orienterede vedr. Hjerl Hede, 25.-26. aug. 

Forberedelserne er godt i gang og der er ikke behov for yderligere hjælp. Der aktiveres 70 mand per dag. 

I 2018 er der specielt fokus på nyjæger, hunde og jagtsti. 
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Ad.8: 

Orientering fra de enkelte KB medlemmer: 

Hans Jørgen, Ringkøbing-Skjern: 

- Der intensiveres for mårhundeindsatsen og de lokale jagtforeninger er aktiveret. 

- Der pågår møder i de forberedende undersøgelser for ”Nationalpark Skjern Å Dalen”. 

Der er ikke automatisk plads i styregruppen til en DJ repræsentant fra lokal området. 

Der arbejdes på dette, og Kim Bjerre forsøges indsat som medlem af styregruppen. 

Linda, Viborg: 

- Der er afholdt møde i Viborg Jægernes Fællesudvalg i Viborg Kommune. 

- Der holdes bestyrelsesmøde den 18. april og generalforsamling den 25. april i ”Foreningen for 

naturforvaltning i Stevnstrup Enge”. 

- Der holdes møde i Jægerrådet den 26. april 2018.  

Ejvind, Holstebro: 

- Der er afholdt mårhundemøde i samarbejde med Struer. 

Arne, Herning: 

- Jægerrådet konstitueres den 3. maj 2018. 

Tema på mødet vil være ”Hvad skal vi med jægerrådet” 

- Reguleringsarbejdet forberedes for rågeregulering. 

- Medvirker i ”Nationalpark Skjern Å Dalen” 

Flemming, Ikast-Brande: 

- Der afholdes diverse arrangementer og kurser omhandlende hunde, rifler mm. 

Lars, Struer: 

- Der samarbejdes med Holstebro omkring regulering af mårhunde. 

- Reguleringskorpset forbereder indsats mod råger og måger. 

- Lars meddelte at der er stigende besøg på kredsens hjemmeside, og opfordrede til, at der fremsendes stof 

til optagelse på siden. 

Bjarne, Lemvig: 

- Meddelte at Bent Bech-Larsen er stoppet som medlem af Grønne Råd på grund af konflikt med 

arbejdskalenderen. 

Der forsøges at finde anden medlem til rådet. Imellemtiden bestrider Bjarne dette arbejde. 

Jesper, Kredsformand: 

- Har været på introduktionsdag på Kalø. 

Jan, Skive: 

- Mårhunderegulering i Salling pågår med stor succes. Der er således aflivet mindst 32. mårhunde til dato i 

2018. 
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Jan er forbindelsesled til DJ. 

- (Jans arbejde med Hjerl Hede projektet er omtalt under pkt. 7). 

Ad.9: 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28. maj 2018 hos Ejvind, Holstebro. 

Ad.10: 

Evt.: 

- Af udstillingspuljen udbetales der kr. 40.000 til Landsskuet og kr. 20.000 til Hjerl Hede projektet. 

 

Referent: BF 

 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Jesper Truelsen       Norbert Ravnsbæk              Jan B. Rasmussen 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Ejvind Grønbæk       Hans Jørgen Dahl                         Flemming Overgaard 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Lars Pultz Knudsen       Arne Thomsen              Linda Nielsen 

 

________________________ 

Bjarne From 
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