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KREDSBESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 25. JUNI 2018 KL. 19.00, NORBERT RAVNSBÆK, 
HULVEJEN 14, HOLSTEBRO 

Deltagere: Alle kredsbestyrelsesmedlemmer 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde. 

 
3. Indstilling af 2-3 personer til det nye Strukturudvalg (se vedlagt bilag) 

 
Der skal nedsættes et strukturudvalg jf. beslutningen på repræsentantskabsmødet i maj. 
Processen blev behandlet på HB mødet i maj, hvor det er besluttet at igangsætte udpegning af 
udvalgsmedlemmer. 
 
For at sikre det lokale islæt samt selve grundholdningen er, at de som udpeges til 
Strukturudvalget, er personer, med en forholdsvis ”tom” rygsæk, og som kan være med til at 
frembringes nytænkning i strukturarbejdet.  
 

Jægerrådene bedes indstille kandidater med motivationer til sekretæren sendes den 21. juni. 

Umiddelbart før mødet, rundsendes listen over de indstillede kandidater. 

 

Det skal endvidere drøftes og besluttes, hvordan den lokale proces kan køre sideløbende med 

udvalgsarbejdet, så de lokale input og bidrag kan medtages i Strukturudvalget. 

 

4. Valg af ny buekoordinator. 

 

5. Evt. 

Ad.1: 

Dagsorden godkendt med bemærkning om, at pkt. 3 bør drøftes i.h.t. til den med dagsordenen 

fremsendte bilag fra DJ. 

Ad.2: 

Referatet underskrevet 

Ad.3: 

Dagsordenspunktet blev drøftet som fremsat og i.h.t. til skrivelse fra DJ vedr. processerne. 
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Der var indstillet tre kandidater fra Kreds 2 som forslag til medlemmer af strukturudvalget. 

1. Jesper Truelsen, kredsformand 

2. Linda Nielsen, Viborg Jægerråd 

3. Lars Chr. Rejkjær, Ringkøbing-Skjern 

Kredsbestyrelsen godkendte med tak indstillingerne, som videresendes til DJ. 

Lokaludvalget vil forsøge muligheden af, at kunne fremlægge informationer til drøftelse på de 

kommende jægerrådsmøder i 2019. 

Ad.4: 

Vores nuværende buejægerkoordinator Carl Johan Mikkelsen er blevet formand for Bueudvalget 

under DJ og ønsker derfor at frigøres fra posten som koordinator. 

KB siger mange tak til Carl og til lykke med tillidsposten som formand for Bueudvalget. 

 

Henrik Juhl Haugstrup har, efter indstilling, indvilget i at blive nye buejægerkoordinator. 

Henrik indtræder fra nu og til kredsmøde i 2019, hvor det formelle valg vil finde sted. 

Ad.5: 

Kredsmødet 2019 er fastsat til lørdag den 23. marts. Lokationer undersøges og besluttes 

senere. 

 

Grundet manglende hundekoordinator i kredsen, har Jan som tidligere omtalt deltaget i møde med 

Hundeudvalget. Jan roser hundeudvalget for deres store kompetencer og velorganiserede møder. 

Jan informerede ligeledes om, at der måske er en potentiel kandidat til posten som 

hundekoordinator i kredsen. 

Måtte det lykkes forinden næste KB-møde vil der blive foretaget drøftelse og godkendelse via mail. 

Jesper orienterede om mail henvendelse fra DJ vedr. ansøgningspuljer. Der er fortsat penge i 

puljerne og jagtforeningerne opfordres til at ansøge. 

Kredsbestyrelsesmedlemmerne fremsender materialet til deres respektive jægerråd. 

Jesper orienterede ligeledes om en henvendelse fra Henrik Frost, fmd. for vedtægtsudvalget i DJ 

vedr. formandsskiftet i Holstebro Jægerråd. 

Jesper har meddelt Henrik Frost, at henvendelsen drøftes på KB’s førstkommende møde i august 

måned. 

Følgende ovennævnte henstillede Jan til, at vi forsat efterlever hvad tidligere drøftet, at de 

problemer der er uden for kredsen, i jagtforeninger og Jægerråd mv., skal vides muligt løses lokalt, 
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og de problemer der er i kredsen, skal løses i kredsen. Såfremt at der kommer en officiel 

henvendelse om ønske om støtte/rådgivning, vil kredsen såvel som HB medlemmet kunne træde 

til, men kun på anmodning 

Referent: BF 

 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Jesper Truelsen       Norbert Ravnsbæk              Jan B. Rasmussen 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Frank. B. Andersen       Hans Jørn Dahl                             Flemming Overgaard 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Lars Pultz Knudsen       Arne Thomsen              Linda Nielsen 

 

________________________ 

Bjarne From 
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