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Afbud: Ejvind Grønbæk, Lars Brask og Mikael Stephensen. 

 

Dagsorden: 

1. Kandidater til formandsposten i Jægerrådet Holstebro 

2. Udpegning af personer som medhjælper for Hjortevildtudvalgsformand Jacob Boni 

3. Mårhunde. Status og planlægning af fremadrettet indsats 

4. Evt. 

  

Ad1:  Det besluttedes at sende opfordring til foreningsformændene til at foreslå kandidater til 

formandsposten. Frank sender denne opfordring 

Ad 2: Vi har fået en henvendelse fra Jacob Boni, som ønsker at foreningerne under Jægerråd Holstebro 

udpeger et par medhjælpere . Medhjælpernes opgave er at bistå Jacob Boni med optælling af hjortevildt i 

forskellige sammenhænge. Frank sender denne henvendelse. 

 

Ad 3: Mårhundene breder sig med lynets hast. Det er derfor på høje tid vi får reguleringen af dette invasive 

rovdyr intensiveret. Jægerrådet har derfor ansøgt Holstebro Kommune om tilskud til indkøb af det 

nødvendige materiel. Vi har fået vores ansøgning imødekommet med 50.000 kr. 

Vi er derfor allerede i gang med at indkøbe det nødvendige materiel, som består af kameraer med SMS, 

fælder, lys m.m. 

Der er allerede en gruppe omkring Staby, Husby og Sdr. Nissum som er klar til at gå i gang. 

Men der er mange andre vådområder i kommune som uden tvivl hærges af mårhundene. 

Arbejdet koordineres af Rita Sønderby, Husby med hjælp fra tre områdekoordinatorer, som hver især 

dækker en af de oprindelige 3 kommuner i vores nuværende kommune. 

Jægerrådet indkalder derfor til opstartsmøde tirsdag d.4.12.2018 kl. 19.00 i Sergentmessen på Holstebro 

Kasserne. Anders Laver indbydelsen. 

Ad 4: Frank og Anders har deltaget i et strukturmøde i Alum. Her redegjorde repræsentanter fra det 

nedsatte strukturudvalg om det hidtidige arbejde med et forslag til fremtidig struktur. Udvalget skal 



aflevere resultatet på sommerens repræsentantskabsmøde. Strukturudvalget er nedsat af 

hovedbestyrelsen og består af to repræsentanter fra hver kreds. Udvalget arbejder uden indflydelse af 

Jægerforbundet, og får kun sekretærbistand af forbundet. 

 

 

 

 

 

   

 

 


