Referat af møde den 27. februar 2018 i Aulum Kulturcenter
Deltagere: Knud Pedersen, Norbert Ravnsbæk, Jan B. Rasmussen, Finn Krog substitut for Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk, Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Hans Jørn Dahl, Bjarne
From & Linda Nielsen.
Jesper Truelsen, kandidat til kredsformandsposten var ligeledes inviteret med.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Underskrift af referat fra 05. december 2017
Referatet fra kredsbestyrelsesmødet den 5. december 2017 blev underskrevet uden kommentarer.
3. Indkommen post
Knud startede med at byde velkommen til Bjarne From, som tager de sidste 2 år af Henrik Hjerl
Carstensens periode som formand for Jægerrådet i Lemvig.
Han oplyste, at følgende af vores koordinatorer var stoppet: Benny Green, hunde, Kenneth Madsen,
hundeunderviser, Gregers Frederiksen, frivillig jagtprøve og Jesper Lauridsen, Friluftsrådet.
4. Beretning fra HB (Norbert Ravnsbæk)
Norbert startede med at redegøre for, at der er kommet ny formand på posten i hjortevildtsudvalget i
DJ. Claus Lind Christensen har selv overtaget posten indtil videre.
Norbert kunne meddele, at man i DJ havde fået 500 nye medlemmer i januar. Han oplyste, at der
havde været holdt nogle strukturdebatmøder rundt om i Jægerrådene, og de fleste havde haft emnet
med på deres årsmøder. Man er nu ved at samle informationerne fra de spørgeskemaer, som er udfyldt på møderne.
Der er repræsentantskabsmøde den 22. juni 2019. Den dato er allerede fastlagt. Han kom kort ind på
DJ’s regnskab og kunne oplyse, at man forventer et overskud i år for 2017.
Der vil snart blive truffet beslutning om, hvordan man ønsker problemerne omkring de stående
hunde løst inden sammenlægningen med bl.a. FJD.
Hvis nogen i Jægerrådene har problemstillinger, man ønsker, Norbert skal tage med videre i HB,
kan man kontakte ham, eller hvis der er noget, vi ønsker oplyst eller uddybet, kan man bare spørge.
Der er også referaterne fra HB-møderne, som ligger på DJ’s hjemmeside.
5. Kredsens økonomi
Årets budget var på kr. 248.800,- heraf er der p.t. forbrugt kr.154.600,-, hvilket bevirker, at der vil
blive sendt ca. kr. 94.000,- retur til DJ.
Der mangler igen afregning fra en apporteringsprøve, som blev afholdt i Viborg i efteråret 2017.
Jan redegjorde i store træk for hvilke aktiviteter, der havde givet over- og underskud.
6. Valg af kredsformand
Da der umiddelbart efter bestyrelsesmødet skulle være møde med koordinatorerne, valgte man at
vente med at lade Jesper præsentere sig selv, indtil vi alle var samlet. Alle jægerrådsformænd fortalte kort, hvor de kom fra, og hvad man arbejdede med i de pågældende kommuner.

7. Ansøgninger fra jagtforeningspuljen (5 foreninger har søgt).
Der var indkommet 5 ansøgninger til jægerforbundets jagtforeningsmidler, hvor ansøgningsfristen
er den 15. februar og 15. august.
I kreds 2 har vi kr. 162.894,- til rådighed til uddeling. Med hensyn til ansøgningerne for 2018 ser
det således ud:
Kredsens indstilling fra 1. runde
Kvols og omegns Jagtforening
Herning Jagtforening (2 ansøgninger)
Hoven Jagtforening
Viborg Jagtforening
I alt

kr. 6.375
kr. 10.000 kr. + 20.000
kr. 45.800
Udsat
kr. 82.175

Rest til anden ansøgnings runde

80.719 kr.

Der var nogen diskussion om, hvad der falder indenfor de gældende rammer for ansøgningen, og
man valgte derfor at få afklaret ansøgningen fra Viborg Jagtforeningen med DJ, da der var søgt om
midler til en trailer til PR-formål. Motivet var godt, men det er nok ikke realistisk, at alle lokalforeninger skal have tilskud til egen trailer, og at ansøgningen ligger i en gråzone. Spørgsmålet var
nærmere, om man skulle have en fælles i kredsregi, vel vidende, at kredse og jægerråd ikke kan søge disse midler.
8. Nye mødedatoer
Der blev ikke fastsat nye mødedatoer. Vil blive fastlagt efter den nye kredsformand er tiltrådt.
9. Eventuelt
Både Ringkøbing-Skjern og Lemvig var fremkommet med et forslag omkring holdning til ulve til
kredsmødet, som man ønsker, at DJ skal arbejde videre med. Det skal som sådan ikke til afstemning
på repræsentantskabsmødet, men var blot ment som en henstilling. Efter nogen diskussion om indholdet, enedes man om, at Hans Jørgen trak deres forslag, og man arbejder videre med forslaget fra
Lemvig, da hovedindholdet var identisk. Forslaget var en opbakning til Landbrugets holdning til ulve. Bjarne finpudser det iflg. aftale og sender til Knud, så det kan udsendes sammen med dagsorden
til de delegerede.
Hans Jørgen fortalte, at han havde deltaget i mårhundemøde i Aulum, men der er ingen bevillinger
og økonomi fra Naturstyrelsen for 2018. Der havde ligeledes været afholdt mårhundemøde hos Jytte
Pårup i Lemvig, hvilket havde været annonceret i dagspressen.
Opstilling af borde i Dejbjerg fredag den 16. marts om aftenen. Hans Jørgen og Sigvald Gravesen
hjælper Knud. Linda sørger for navneskilte til Claus Lind, Michael Stevns, Troels Romby Larsen
og kredsbestyrelsen.
Vi mødes kl. 8.00 til formøde og kaffe den 17. marts.
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