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KREDSBESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 28. AUGUST 2018, BRANDE 
JAGTFORENING, RISBJERGVEJ 60, BRANDE. 

Tilstedeværende: Alle kredsbestyrelsesmedlemmer på nær Hans Jørn Dahl. 

                            Claus Lind Christensen og Torben S. Jensen, begge HB (deltog i pkt. 3 og 4). 

 

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. 

Under dette punkt deltager fra HB formand Claus Lind Christensen og fmd. for hjortevildtsudvalget 

Torben S. Jensen. 

4. Drøftelse af henvendelse fra fmd. for vedtægtsudvalget Henrik Frost vedr. formandsskiftet i Holstebro 

Jægerråd. 

5. Evt. 

6. Næste ordinære kredsbestyrelsesmøde. 

Ad.1: 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

Ad.2: 

Referatet underskrevet. 

Ad.3: 
Kredsbestyrelsen har haft en grundig drøftelse af de spørgsmål, der har været rejst til hovedbestyrelsen om 
processen for hvordan hovedbestyrelsen har foretaget udpegningen af de lokale hjortevildtudvalgsformænd. 
Den væsentlige konklusion er fra HB, er at de lokale argumenter har været afgørende for HB’s konklusion. 
 
På baggrund af denne drøftelse, er det kredsbestyrelsens opfattelse at der gjort rede for udpegningen af 
hjortevildtformanden for Vestjylland. Derfor har kredsbestyrelsen taget orienteringen til efterretning, og de 
spørgsmål i henvendelsen til HB fra en del af kredsbestyrelsen, er der således ikke behov for yderligere 
behandling af i HB. 
Fremadrettet er der også enighed i kredsbestyrelsen om, at der er behov for at udvikle arbejdet i 
kredsbestyrelsen, hvilket kredsbestyrelsen vil behandle på et af de kommende møder. 
 
Ad.4: 
Det er kredsbestyrelsens holdning, at vedtægtsspørgsmål skal behandles af HB’s vedtægtsudvalg, såfremt 
der ikke er fremsendt direkte anmodning fra HB til kredsen. 
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Formandsskiftet i Holstebro har været drøftet i kredsbestyrelsen, men bestyrelsen besluttede at afvente 
vedtægtsudvalgets behandling af indsigelserne. 
 
Ad.5: 
Jan Rasmussen orienterede om det netop overståede arrangement Jagt & Mennesker på Hjerl Hede. 
80 frivillige har deltaget og medvirket til at arrangementet blev en stor og god oplevelse for de besøgende. 
Hjerl Hedes ledelse og direktion har udtrykt stor tilfredshed og tak til DJ for det fine arrangement. 
 
Kredsbestyrelsen udtrykker stor tak til Jan og de 80 frivillige DJ hjælpere. 
 
Jagt & Mennesker blev besøgt af ca. 1.700 personer. 
 
Kredsbestyrelsen vil på et senere møde evaluere på arrangementet, herunder om der fremtidigt skal gå to år 
imellem arrangementerne. 
 
Norbert fremlagde planen for afholdelse af Jægerrådsmøder i Kreds 2 i januar og februar 2019. 
Planen er vedhæftet som bilag. 
 
Ad.6: 
Næste ordinære kredsbestyrelsesmøde afholdes i Skjern den 30. oktober 2018 kl. 19.00. 
Ligeledes afholdes der kredsbestyrelsesmøde den 29. november 2018. 
 
Referent: CLC/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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