
 Referat fra hasteindkaldt bestyrelsesmøde i Jægerrådet        
Holstebro kl.18.30 d.25 Maj 2018 

                                                                                                                                     

 

 Sted: Klubhuset ved skydebanen Ringkøbingvej (millitærområdet) 
 
     Deltagere i mødet: Lars Brask -Anders E Christensen -Rita Sønderby - Frank B. 
Andersen - Ejvind Grønbæk-Micael Stephensen : 
Tilkendegivelse med fuld opbakning fra  Jan Hein Hansen. 
 
Årsag til indkaldelsen: 
 
Gentagne gange ingen information fra fmd. Ejvind Grønbæk -hverken til  Jægerrådets 
øvrige bestyrelse eller til Jagtforenings formændene i Holstebro Kommune. 
 
Derfor har den øvrige bestyrelse i fuld enighed (på mødet) meddelt fmd. Ejvind Grønbæk 
at vi ikke mener han bestrider hvervet som formand godt nok. 
 
Problemet blev snakket godt igennem, og i bestyrelsen blev alle enige om at fmd. Ejvind 
Grønbæk og næstfmd. Frank B. Andersen bytter poster. 
 
Frank B. Andersen varetager fra d.25 Maj 2018 formandsposten i Jægerrådet Holstebro, 
indtil førstkommende ordinære generalforsamling hvor nyt valg foretages. 
Frank B Andersen varetager også pladsen i Kredsbestyrelsen. 
 
Ejvind Grønbæk overtager næstformandsposten I jægerrådet Holstebro. 
 
Alle skulle nu omgående ved fælles hjælp få kontaktet alle jagtforeninger i Holstebro 
Kommune, for at sende dem den manglende udsendelse fra Jægerrådet i Holstebro 
Kommune  ang. Kandidater og valg til Hjortevildtgruppen Vestjylland kreds 2. 
 
Ejvind Grønbæk sender samme aften ,eller næste morgen mail til Kredsbestyrelses 
formanden og alle jagtforeningsformænd, om ovenstående beslutning. 
 
Evt. 
 
Ejvind Grønbæk havde haft en snak med Lemvig og Struer Jægerrådene om 
Mårhundeindsatsen i begge kommuner, som begge havde givet støtte til projektet. 
 
Rita Sønderby skal d.7 juni til møde i Det Grønne Råd i Holstebro Kommune, her vil hun 
forespørge om et tilskud  til Mårhundeprojektet gennem Jægerrådet i Holstebro Kommune 
( 30-40 tusind kr. ) 
 
 
 
Referent: Rita Sønderby 
 



 
 

 Hvis du ikke har kommentarer til referatet, så bekræft gerne nu -pr mail at du kan godtage 
referatet. 
 
                        Venlig hilsen 
 

Rita Sønderby 

 

 

 

 

Epilog: 

 

Efterfølgende er referatet godkendt uden kommentarer. Dog har Ejvind Grønbæk efterfølgende sent 

de indkopierede mails som kommentarer. 

 

 
Fra: Ejvind Grønbæk <ejvind@skautrup.dk> 
Emne: Vedr: Jægerråds møde 25-5-2018 
Dato: 25. maj 2018 kl. 23.08.10 CEST 
Til: Rita Sønderby <rita@ino-soft.dk>, Michael Stephensen <ms1.uniban@gmail.com>, Jan Hein 
<janhein@mail.dk>, Anders Christensen <dorisoganders@gmail.com>, Frank B Andersen 
<brendstrupmail@gmail.com>, Lars Brask <lars@brask.email> 
 
 
 
Hej alle. Tak for et godt møde vi havde i Holstebro her i aften. PÅ mødet blev jægerråd Holstebro enige om at 
Frank B Andersen deltager som kredsbestyrelses repræsentant for Holstebro og at Ejvind Grønbæk er 
næstformand. 
 
Ejvind vil underrette Kredsformanden og Kredsbestyrelsen i Kreds 2 og fortælle at mødet er flyttet til Holstebro 
skydebaner Ringkøbingvej 3c 7500 Holstebro. 
 
Ejvind og resten af jægerrådet vil efter sommer ferien også igen afholde Formands møder (Mårhunde indsatsen 
sammen med Struer kommune) og andre emner . 
 
Mailen som er sendt fra Kredsformanden til alle jægerråd vil Ejvind sende rundt til alle Jagtforeninger , idet 
Jægerrådet Holstebro mener at det er den enkelte jagtforening ,  der selv skal sende til hjortevildt forslaget til 
Kredsformanden. 
 
Jægerrådet Holstebro mener at dette forslag vil give en god Jægerforbund fremadrettet. Mvh Ejvind Grønbæk 
 
 
 
Fra: Ejvind Grønbæk <ejvind@skautrup.dk> 
Emne: Vedr.: Referat fra Hastemøde i Jægerrådet Holstebro 
Dato: 27. maj 2018 kl. 16.52.11 CEST 
Til: Rita Sønderby <rita@ino-soft.dk> 
 
Hej Rita. Referatet jeg har modtaget vil jeg godt sige ok til men, jeg vil jo lige indskyde at efter at have spurgt i 
Jægerrådet " om mødet kan af holdes med så kort varsel jævnfør gælden vedtægter " må jeg dog senere 
selv  finde ud af at mødet kunne jeg faktisk afslå, (idet dagsorden hvad mødet omhandlede ikke var sent  varslet 
14 dage før). Jeg modtog faktisk først tlf opkald fra Lars Brask Torsdag eftermiddag , som spurgte om jeg ville 
komme til møde på skydebanen kl. 1900 Fredag aften . Ok jeg kom til mødet og vi fik en snak om hvilke 
indformationer jeg ikke havde vider sendt rettidigt . Husk at netop det at vi ikke skal belaste jægerforbundet med 
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mere unødvendig bøvl, og det at jeg gerne forsat vil have at alle jagtforeninger fortsat er medlem af 
Jægerforbundet sagde jeg ja til at netop at Frank og undertegnede byttede plads i Jægerrådet Holstebro. 
 
Som aftalt har jeg Fredag aften sent ud til alle Jagtforenings formænd  og også som vi aftalte informeret de andre i 
Kredsbestyrelsen + Jesper Truelsen ,  at mødet bliver på Ringkøbingvej 3c (Holstebro Skydebaner) 7500 
Holstebro med start kl. 1900. Mvh Ejvind Grønbæk 
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