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EKSTRAORDINÆRT KREDSBESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 10. JUNI 2018 KL 19.00, 
PLEXUS, IDOMLUNDVEJ 23, HOLSTEBRO. 

 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde. 

 

3. Drøftelse og behandling af brev dateret 25. juni 2018 til Claus Lind Christensen vedr. 

forundring over valg af medlem til hjortevildtudvalget fremsendt af jægerrådsformændene i 

Skive, Struer, Herning, Viborg og Ringkøbing-Skjern. 

 

4. Evt. 

Ad.1: 

Dagsorden godkendt. 

Ad.2: 

Referat underskrevet. 

Ad.3: 

Punktet udsat til drøftelse og behandling på næste ordinære kredsbestyrelsesmøde den 28. august 

2018. Agenda til mødet under udarbejdelse. 

Ad.4: 

1: Det besluttedes, at kredsmødet lørdag den 23. marts 2019 bliver afholdt på Plexus & Idom 

Råsted Hallen, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro. 

 

2: Arne Thomsen ønsker flg. tekst ført til referat: 

På KB-mødet d. 28. maj blev Frank Andersen budt velkommen som nyt medlem af 

Kredsbestyrelsen fra Holstebro Jægerråd som afløser for Ejvind Grønbæk. 

Det fremgår ikke af referatet, men Arne Thomsen, Herning Jægerråd stillede spørgsmål  

ved det vedtægtsmæssige grundlag for ændringen på formandsposten og dermed 

kredsbestyrelses-posten for Holstebro Jægerråd. 

Accept af ændringen og dermed Frank Andersens plads i kredsbestyresen, blev givet på  

baggrund af forsikring om, at ændringen var sket i fuld forståelse med Ejvind Grønbæk. 
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Da det imidlertid fremgår af referaterne fra Holstebro Jægerråd møder d. 25. maj 2018  

og 13. juni 2018 at ændringen IKKE er foregået i fuld forståelse med Ejvind Grønbæk  

tilbagekalder Arne Thomsen sin accept af Frank Andersen som kredsbestyrelsesmedlem, 

idet han ønsker sagen afprøvet i Hovedbestyrelsen. 

De tre referater kan læses på DJ´s hjemmeside. Kreds 2. referater. 

3: Frank Andersen ønsker følgende tekst ført til referat: 

Det fastholdes at Ejvind Grønbæk har accepteret rokaden, hvilket også fremgår af referatet fra 

Holstebro Jægerråd den 25. maj.  

Til mødet i Plexus genfortalte jeg forløbet: Til repræsentantskabsmødet er der et 

bestyrelsesmedlem, der har overhørt to medlemmer i Holstebro Kommune og Ejvind tale om, at 

Knud Pedersen var deres mand, og at det var ham, der skulle fortsætte, hvorefter 

bestyrelsesmedlemmet meddeler Ejvind, at Knud Pedersen ikke er vedkommendes mand.  

Følgende er at to bestyrelsesmedlemmer er tilstede ved Jacobs informationsmøde i Husby. Her 

bliver Holstebro Jægerråd direkte spurgt, hvad de vil gøre i sagen. Dette finder de to 

bestyrelsesmedlemmer meget pinligt, da de var blevet meget sparsomt informeret om dette.  

Den ene af bestyrelsesmedlemmerne indkalder herefter til bestyrelsesmøde den 25. maj, hvor 

rokaden finder sted, og Ejvind godkender efterfølgende referatet og underskriver sig som 

næstformand til kredsbestyrelsen. 

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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