KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND

KREDSBESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 28. MAJ 2018
KL. 19.00, RINGKØBINGVEJ 3C, HOLSTEBRO.
Deltagere: Alle kredsbestyrelsesmedlemmer.
Formanden indledte mødet ved at byde Frank. B. Andersen, Holstebro Jægerråd velkommen som nyt
medlem af kredsbestyrelsen.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden.
Underskrivelse af referat fra sidste møde.
Geansøgning om lukket trailer fra Viborg Jagtforening.
Indstilling af regional repræsentant i hjortevildtgruppen Vestjylland.
Orientering om seneste nyt fra HB.
Kredsens økonomi.
Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer.
Næste ordinære kredsbestyrelsesmøde.
Evt.

Ad.1:
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
Ad.2:
Referatet underskrevet.
Ad.3:
Tidligere beslutning fastholdes med afslag om det ansøgte, idet der gøres opmærksom på, at Kredsen
forventer at indkøbe en trailer med udstyr i stil med ansøgte. Alle kredsens foreninger kan låne traileren til
brug for medlemsfremstød og lignende.
Ad.4:
De to opstillede kandidater som repræsentanter til hjortevildtgruppen Vestjylland, Knud Pedersen og Jacob
Boni Jacobsen var begge inviteret til at fremlægge deres missioner og visioner for arbejdet i
hjortevildtgruppen.
Efterfølgende, og med motivation fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, blev der foretaget afstemning.
Afstemningsresultatet blev som følger:
For Knud Pedersen stemte: Struer, Viborg, Ringkøbing-Skjern, Skive og Herning.
For Jacob B. Jacobsen stemte: Holstebro, Lemvig, Ikast-Brande, HB-medlem og formand.
Kredsen kan indstille indtil to kandidater til udvalget.
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Med et afstemningsresultat på 5-5 fremsendes der ikke kandidatprioritering.
Det indstilles til HB at udpege én af de to kandidater.
Ad.5:
HB har drøftet at slette eller ændre tidspunktet for de vanlige formandsmøder i december måned.
KB’s indstilling hertil drøftedes med den beslutning, at formandsmøderne bør opretholdes, men december
måned ikke er optimal. Forslag til andet tidspunkt kunne ikke fremsættes.
Claus Lind Christensen havde fremsendt mail til kredsformanden og HB medlemmet vedrørende modtaget
korrespondance omhandlende uoverensstemmelser i Ruskjær jagtforening, der har medført, at formanden
for foreningen har takket af i utide og fremsendt i en skrivelse, hvor der informeres om bl.a. ulovlig jagt og
påstand om uregelmæssige stemmeafgivelser ved kredsmødet i 2016.
Norbert Ravnsbæk har været i kontakt med foreningen og forbundet og har tilbudt at deltage i et kommende
møde, såfremt der komme en invitation fra foreningen.
For så vidt de interne stridigheder bestyrelsen imellem, finder KB ikke anledning til at gå ind i og sagen
henvises til kontakten imellem HB-medlemmet og foreningen.
Derimod misbilliger KB på det kraftigste, at der er foregået jagt som ikke er i overensstemmelse med
jagtloven, og henstiller i den forbindelse, at jagt naturligvis altid skal foretages på lovlig vilkår, og at
jægerrådene aktivt medvirker til at fremføre dette i foreningerne.
KB anerkender, at den ansvarlige for jagten, på det dybeste har beklaget hændelsen og garanterer at
lignende ikke i fremtiden vil forekomme.
Hvad påstanden om uretmæssige stemmeafgivelser angår, ser KB på dette med stor alvor. Nærmere om
dette i referatets afslutning under ”Kredsbestyrelsens epilog”.
Ad.6:
Jan fremlagde kredsens økonomi der er i ekstra god balance med budgettet på kr. 257.000 og et forbrug i de
to første kvartaler på kun ca. kr. 12.000.
Kredsens afmelding til deltagelse i Landsskuet i Herning, medfører en besparelse på kr. 30.000.
Hjerl Hede arrangementet har et budget på kr. 20.000. KB bevilgede en forhøjelse på dette budget med kr.
10.000 til i alt kr. 30.000.
Ad.7:
Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer:
Hans Jørgen, Ringkøbing-Skjern:
- DJ kom ikke med i styregruppen for ”Nationalpark Skjern Å Dalen”.
- Mårhundereguleringen skal indberettes til kommunen som timeforbrug.
- Tidligere inddrevne kommunale jagtarealer var igen blev frigivet til jagt.
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- En ”bøn” til HB: Mere information omkring bestyrelsesansvar og persondataloven.
- Ønske om at bestyrelsesmøderne kan slutte senest kl. 22.00.
Linda, Viborg:
- Der har været en del diskussion angående indskydning af salonriffel forud for rågereguleringen
i Viborg Kommune. Bestyrelsen tager det op, således at der bliver udarbejdet et sæt nedskrevne
regler, som er ens for alle.
- Bestyrelsen arbejder ligeledes videre med problematikken omkring Mountain bikere, hvor der
især i plantagerne omkring Frederiks er store forstyrrelser for vildtet.
- De 4 jægerråd, som samarbejder omkring Stevnstrup Enge projektet, har været derude for at
anlægge fodermarker.
Lars, Struer:
- Mårhunderegulering og kurser er iværksat. Struer Jægerråd er i dialog med Struer kommune om
udvidelse af aktiviteter. Jægerrådet er i gang med at høre alle interessenter for derefter at få
planlagt kursus. (Intet er iværksat endnu.)
- Markeringsveste er blevet ”opgraderet” med en ensretning med logo etc. Struer Jægerråd er i
gang med at få nye veste. Der nogle mindre ændringer i forhold til de eksisterende. Forventes
klar i efteråret.
- Lars har deltaget i møde med WEB-koordinatorerne
Arne, Herning:
- Har afholdt jægerrådsmøde den 3. maj.
- Årets rågeregulering har været svært pga. meget løv på træerne. En målsætning, for at undgå
tilvækst i kolonierne, med regulering af 1,6 unge per rede, kan vanskeligt realiseres i 2018.
Flemming, Ikast-Brande:
- I.a.b.
Jan, Skive:
- Øst/vest grupperne for mårhunderegulering arbejder særdeles tilfredsstillende.
- Skive kommune har tilbudt økonomisk hjælp til anskaffelse af udstyr, men kan ikke deltage i driften.
Kommunen har anmodet om, at Grønne Råd skal drøfte om der herigennem kan findes midler til driften.
Bjarne, Lemvig:
- Forespurgte om KB kunne tilslutte sig, at Norbert fremsatte ønske i HB om drøftelse af
muligheden for en kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring. KB tilsluttede sig dette og Norbert
fremsætter ønsket overfor HB.
Frank, Holstebro:
- Frank redegjorte for ændringen i rollerne i Holstebro Jægerråd. Den tidligere formand og KBmedlem er trådt tilbage og jægerrådet har konstitueret sig med Frank som konstitueret formand
og Ejvind som næstformand. Frank er af rådet valgt som KB-medlem.
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Jan, Skive:
- Program for Hjerl Hede projektet er klar til distribution. Jan vil maile til KB-medlemmerne, der vil
videresende til jægerråd og foreninger.
Jesper, Kredsformand:
- Har deltaget i WEB-møde på Kalø.
- Kredsen har endnu ingen person til at varetage posten som koordinator for hundene.
Der er koordinatormøde i Ejby den 29. maj. Jan accepterede at deltage på kredsens vegne.
Ad.8:
Næste bestyrelsesmøde aftalt til den 29. august kl. 19.00 i Ringkøbing-Skjern.
Ad.9:
Arne ønskede en drøftelse af informationsdeling via mails og de sociale medier.
KB er enige i og tilsluttede sig, at der skal være respekt og tillid hinanden imellem, og at informationer fra
KB-møderne ikke skal udbredes på de sociale medier, ligesom det skal respekteres, at drøftelser og
beslutningsprocesserne er lukkede indtil referaterne kan frigives eller andet er aftalt.

”KREDSBESTYRELSENS EPILOG”
Bestyrelsesmødet indledtes med en forespørgsel vedr. ændringerne i Holstebro Jægerråd. Der blev
forespurgt om ændringerne i bestyrelsens roller var foretaget iht. DJ’s vedtægter, eftersom en formand er
valgt for en fireårigperiode.
Et valg der kun kan ændres ved et ekstraordinært jægerrådsmøde.
Frank B. Andersen forklarede, at jægerrådet på møde var blevet enige om, at den fremtidige repræsentant i
kredsbestyrelsen var ham, og at han, efter fælles aftale i rådet, var konstitueret formand for rådet indtil
næste ordinære jægerrådsmøde, og at Ejvind Grønkær fremover var valgt som næstformand i rådet.
- En fremstilling der i øvrigt var overensstemmende med mail fra Ejvind fremsendt til KB inden mødet.
Foranlediget af skrivelserne fra Ruskjær omhandlende påstande om uretmæssige stemmeafgivelser på
kredsmøde i 2016, dispenserede kredsbestyrelsen fra dagsordenen og tog den fornødne tid til en drøftelse
af disse forhold, og forholdet til kredsbestyrelsesmedlemmerne imellem.
Kredsbestyrelsen anerkender at kredsens HB-medlem er retmæssigt valgt og med betydelig stemmeforskel uagtet fremsatte påstande
Derimod misbilliger kredsbestyrelsen, at der iværksættes handlinger, der kan være kritisable og være
medvirkende til, at formalia omkring medlemskab og mandat til kredsmøderne ikke er i
overensstemmelserne med forbundets vedtægter.
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Opstilling og valg af tillidsrepræsentanter skal altid være redeligt, ansvarsbevidst og med absolut fairness.
Kredsbestyrelsesmedlemmerne har et særligt og overordnet ansvar for, at dette finder sted.
Arbejdet med opstilling af kandidater og efterfølgende valg af HB-medlem i 2016 medførte desværre nogle
grupperinger i kredsbestyrelsen.
Et forhold kredsbestyrelsen ønsker at ændre ved at drøfte mulighederne for et bedre samarbejde og
genoprettelse af en gensidig tillid og tolerance - de forskellige holdninger til trods.
Kredsbestyrelsen drøftede derfor muligheden for, at der i efteråret 2018 afholdes et bestyrelsesseminar til en
drøftelse af bl.a. ovennævnte forhold.
Referent: BF

________________________
Jesper Truelsen

________________________
Norbert Ravnsbæk

________________________
Jan B. Rasmussen

________________________
Frank. B. Andersen

________________________
Hans Jørgen Dahl

________________________
Flemming Overgaard

________________________
Lars Pultz Knudsen

________________________
Arne Thomsen

________________________
Linda Nielsen

________________________
Bjarne From
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