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KREDSBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 19,00 – THYBORØN-
HARBOØRE JAGTFORENING, VANDVÆRKSVEJ 26, 7673 HARBOØRE. 

Tilstede: Alle kredsbestyrelsesmedlemmer. 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde 

3. Kredsmøde, Idom 2019 

4. Drøftelse af strukturudvalgets foreløbige oplæg til ny struktur jfr. mødet i Aulum 

5. Orientering om seneste nyt fra HB  

6. Kredsens økonomi 

7. Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

8. Næste ordinære kredsbestyrelsesmøde 

9. Evt. 

Ad.1: 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

Ad.2: 

Referatet underskrevet 

Ad.3: 

Kredsmødet afholdes i Plexus, Idom lørdag den 23. marts 2019. Der er indskrivning fra kl. 09.00 og kredsmødet starter 

kl. 09.30. 

 

Mødedeltagere gøres opmærksom på, at der IKKE serveres morgenkaffe, men der serveres brunch kl. 11.00. Ønskes 

der morgenkaffe kan dette købes i centerets cafeteria før mødestart. 

Der afholdes formøde for bestyrelse og repræsentanter fra DJ kl. 07.30. 

Der vil i 2019 ikke være indlæg fra eksterne organisationer/personer. 

Kredsbestyrelsen vil alene godtage tilmeldinger til kredsmødet fra delegerede der repræsenterer en jagtforening via 

foreningens formand. 

Ikke delegerede medlemmer kan naturligvis foretage direkte tilmelding. 

Ad.4: 

Bestyrelsen drøftede oplægget til ny struktur som fremsat på mødet i Aulum den 31. oktober 2018. 

Kredsbestyrelsen anerkender det store arbejde der er foretaget af strukturudvalget, men er samtidigt bekymret for dele af 

oplægget. 

Kredsbestyrelsen aftalte derfor at udarbejde et notat omhandlende bestyrelsens bekymringer til fremsendelse til HB via 

kredsens HB-medlem. 

Kopi af notatet kan ses på hjemmesiden som bilag til dette referat. 

http://www.jaegerforbundet.dk/
http://www.jaegerforbundet.dk/
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Ad.5: 

Norbert orienterede om bl.a. følgende forhold: 

Der er pt. 90.566 medlemmer i DJ. Heraf er der 11.771 medlemmer i kreds 2, svarende til 16 %. Imidlertid er der i 2018 

for kredsen en nedgang på 74 medlemmer, og for perioden 2015-1018 er nedgangen på 523 medlemmer. Et forhold der 

skal fokuseres på de kommende år. 

Jagttidsforhandlinger: 

Holdningen og indstillingen i HB til VFR, er at der skal arbejdes med generelle jagttidsforhandlinger med 4-årige aftaler. 

Der kan forekomme akutte situationer, som skal håndteres. 

Mere ensartede jagttider for hjortevildt er ønskeligt. 

Det er besluttet, at der indkøbes to trailere til brug i hhv. kreds 2, 3, 4 og kreds 7.  

Samt indkøb af et ekstra LaserSport-anlæg til fælles udlån, som indkøbes fra centralside. 

Reaktioner vedr. Lederen i JÆGER om indsatsen i landbrugslandet: 

Der har været afholdt møde med L&F omkring problemstillingen. Det er aftalt, at der holdes jævnlige møder og der 

kommer kommunikation omkring mødet og fremtiden. 

Mårhunderegulering: 

Det er jægerrådenes opfattelse, at DJ’s medlemmer ville være i stand til at regulere mårhund væsentlig bedre hvis der 

kunne stilles midler til rådighed. 

HB-medlemmet i kreds to er blevet anmodet om at frembringe dette for HB, med ønsket om, at DJ overtager 

bekæmpelsen af mårhund samt de midler der i dag ydes til Naturstyrelsen for deres medvirken. 

HB har taget dette til efterretning. 

Ad.6: 

Kassereren meddelte at kredsens økonomi ”ligger lunt og godt i svinget”. 

Omkostninger til dato er på kr. 197.000 af et årsbudget på kr. 248.000. 

Regnskabs detaljer kan ligeledes findes på kredsens hjemmeside. 

Ad.7: 

Arne: 

Knud Maabjerg har indvilget i fremover at være kredsens hundekoordinator. 

Kredsbestyrelsen kvitterer med tak, og ser frem til et godt samarbejde med Knud. 

 

Hans Jørn: 

Informerede om, at det var svært at finde økonomi til afholdelse af fælles møder for mårhundeindsatsen hvor der kan 

deltage imellem 40-50 personer. 

Kredsbestyrelsen godkendte, at der i princippet efter aftale med kassereren kan bevilges op til kr. 60 per deltager. 

Jan: 

Informerede om indkaldelse fra Skive kommune til møde vedr. naturpark for områderne Flynder Sø og Lem Vig. 

Det håbes og forventes af DJ, evt. via de grønne råd, for deltagelse i den projektgruppe som senere skal nedsættes. 

Ad.8: 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Aulum Fritidscenter den 6. marts 2019 kl. 17.30. 

Efterfølgende (kl. 19.30) vil der være fælles møde med kredsens koordinatorer. 

http://www.jaegerforbundet.dk/
http://www.jaegerforbundet.dk/
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Ad.9: 

I.a.b. 

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 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/
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