KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND

KREDSBESTYRELSESMØDE DEN 6. MARTS 2019 KL. 17.30 I AULUM FRITIDSCENTER,
MARKEDSPLADSEN 10, AULUM
Fraværende med afbud: Lars Pultz og Hans Jørn Dahl.
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til nyvalgt medlem af kredsbestyrelsen Leif
Filsø, Holstebro.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Underskrivelse af referat fra sidste møde
Kredsmøde i Plexus den 23. marts 2019
Møde med kredsens koordinatorer efterfølgende kredsbestyrelsesmødet
Behandling af ansøgninger til DJ-puljen 2019
Bestyrelsesansvarsforsikring.
Indstilling om juridisk og økonomisk støtte fra DJ i den verserende skydebanesag i NeesBøvling-Lemvig Jagtforening
8. Ny trailer i kredsen
9. Orientering om seneste nyt fra HB
10. Kredsens økonomi
11. Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer
12. Næste ordinære kredsbestyrelsesmøde
13. Evt.
Ad:1:
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
Ad.2:
Referatet fra sidste ikke underskrevet – (sekretæren havde forglemt at få referatet med).
Underskrives ved næste møde.
Ad.3:
Kredsmødet afholdes i Plexus, Idom-Råsted den 23. marts. Der åbnes for registrering fra kl. 09.00
og kredsmødet starter kl. 09.30. – Kl. 11.00 serveres brunch.
Kredsbestyrelsen indstiller BF som dirigent. Sekretæropgaven søges uddelegeret.
Claus Lind og Michael Stevns har begge indlæg på mødet. Som en del af forbundsformandens
indlæg vil der være en midtvejsberetning fra kredsens to repræsentanter i strukturudvalget.
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Jesper sørger for hornblæsning før, under og efter mødet.
Der opstilles fire borde til registrering.
Linda laver navneskilte til såvel registreringsbordene som kredsbestyrelsesmedlemmerne og
repræsentanter fra DJ.
Jens Fuglsang, fmd. Haunstrup Jagtforening, har gennemført DJ’s lederuddannelse og vil blive
inviteret til mødet som kredsens gæst, og kredsens HB-medlem vil på mødet overrække Jesper
DJ’s nål for indsatsen.
Kredsbestyrelsen og repræsentanter fra DJ holder formøde i Plexus kl. 07.30.
Ad.4:
Der var tilmeldt ni koordinatorer til mødet efterfølgende kredsbestyrelsesmødet.
Jesper meddelte at Bent Bech-Larsen havde valgt at stoppe som kredsens repræsentant i strandog havjagtsudvalget.
På møde med koordinatorerne blev der meddelt en del afbud til kredsmødet, grundet planlagte
arrangementer indenfor de forskellige arbejdsgrene.
Kredsbestyrelsen vil på denne baggrund forsøge at udmelde dato for kredsmødet i 2020 på et
meget tidligere tidspunkt.
Ad.5:
Der var indkommet 5 ansøgninger til DJ-puljen. Hoven Jagtforening fik bevilget kr. 46.672 kr. til
renovering af flugtskydningsbaner mod fremvisning af længevarende grundlejekontrakt samt
fremvisning af regnskab for 2018. Ansøgning fra samme forening på kr. 4.459 til skiltning blev
afvist som værende udenfor berettiget støtteområde.
Ejstrupholm Jagt- og skytteforening blev bevilget kr. 10.000 til skydebaneanlæg.
Romlund Jagtforening blev bevilget kr. 25.000 til skydebaneanlæg og Estvad Rønbjerg
Jagtforening blev bevilget kr. 13.195 ligeledes til skydebaneanlæg.
Kredsens puljebeløb for 2019 er på i alt kr.164.126 kr. Der resterer således kr. 69.259 kr.
Næste puljeansøgning er i maj måned 2019.
Ad.6 og 7:
Kredsbestyrelsen besluttede at indstille begge forslag om bestyrelsesansvarsforsikring og
juridisk/økonomisk støtte til behandling på kredsmødet.
Såfremt indstillingen (medsendes til jagtforeningsformændene sammen med øvrigt materiale til
kredsmødet) finder flertal på kredsmødet fremsendes denne til behandling på repræsentantskabsmødet den 22. juni 2019.
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Ad.8:
Kredsen har fået bevilliget en ny trailer fra DJ. Trailerne er udstyret med pr-materiale og andet
udstyr til brug for jagtforeningerne.
Traileren kan rekvireres hos kredsens kasserer Jan Rasmussen. Lån er gratis, men der betales et
depositum på kr. 1.000.
Traileren vil i øvrigt være ”udstillet” på pladsen foran Plexus til kredsmødet.
Ad.9:
Norbert orienterede om seneste nyt fra HB:
Medlemsantallet var i 2015 på 11.383 og i 2019 på 10.998 medlemmer. Et fald på 385
medlemmer. Desværre er der en faldende tendens i alle kredse.
HB’s fastlagte jagtpolitik er som nedenfor anført:
HØJ prioritet

Mellem prioritet

Lav prioritet

1. Regulering (Jagt versus regulering), HB

1. Invasive rovpattedyr, MVU

1. Anvendelse af jagttegnsmidler, HB

2. Ulovligheder/jagtetiske regler, JSU

2. Udsætning ((ænder + køb dansk), MVU

2. Lempeligere vilkår - søer, MVU

3. Jagtaffald, forurening/affald, VU / JSU

3. Fødekæder i landbrugslandet, MVU

3. Løse katte, MVU

4. Jagttidsevaluering, HB

4. Våbenpakke - 17 indsatsområder, VU

4. Motor som hund, SHU

5. Skydebanekapacitet, VU

5. Fremtidens hjortevildtforvaltning. HU

5. Flytning af arter på habitatdirektivet, HB

6. Jagt på offentlige arealer, HB

6. Sikring af gravjagten, JHU

6. Bly i riffelammunition, VU
7. Vildtet i trafikken, HB
8. Slagteaffald, JSU

Mårhundeindsatsen
HB godkendte indstillingen om, at der arbejdes på at forlænge den aftale DJ har med MST
yderligere et kvartal således, at arbejdet med bekæmpelse af mårhund ikke går i stå frem til at der
kan indgås en fremadrettet aftale der bygger på en konkret forvaltningsplan.
HB besluttede at Skydepræmiemodellen ikke skal udgøre en del af løsningen på problematikken
med Invasive rovpattedyr. HB anerkender det store arbejde mårhundereguleringsjægerne gør,
men mener ikke, at skydepræmier er det rette motivationsværktøj.
HB godkendte indstillingen om, at DJ ikke indgår aftaler med MST, før end der ligger en endelig
forvaltningsplan for invasive rovpattedyr.

Side 3 af 5

KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND

H.K.H. Kronprinsen ny protektor for Danmarks Jægerforbund
Danmarks Jægerforbund har den glæde at meddele, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen bliver
ny protektor for organisationen. Hermed overtager Kronprinsen sin fars protektion.
H.K.H. Kronprinsen indtræder som ny protektor for Danmarks Jægerforbund. Dermed videreføres
den tradition, at Kongehuset er engageret i flere facetter af jagten i Danmark. Den nye protektor
følger i sin fars, Prins Henriks, fodspor, da Prinsen varetog protektionen til sin bortgang sidste år.
Ad.10:
Kassereren fremlagde regnskab for 2018. Kredsen havde et ”overskud” i 2018 på kr. 157.56 med
on omsætning på kr. 505.963. Regnskabet bliver lagt op på kredsens hjemmeside som en del af
referatet.
Ad.11:
Grundet stor tidsnød inden koordinatormødet fremkom der ikke megen orientering fra de enkelte
bestyrelsesmedlemmer.
Linda har fremsendt følgende:
Den 5. december havde vi bestyrelsesmøde i Randers Naturcenter angående Stevnstrup Enge, og
den 29. december blev der afholdt nyjægerjagt for de 4 kommuners nyjægere. Desværre var der
ikke mere end et par stykker, men det er nok et spørgsmål om at få oplysningerne om jagten
udbredt noget bedre til næste år. Til gengæld var der 15 deltager i alt, som sluttede af med at grille
pølser ved bålhytten.
Den 10. januar havde vi Jægerrådsårsmøde på Asmildkloster Landbrugsskole med 41 deltagere.
Fra fredag den 8. februar kl. 18 til søndag den 10. februar kl. 11.30 havde strukturudvalget
arbejdsmøde på henholdsvis Kalø Vig Centret og Jagtens Hus, og her blev det til 19 arbejdstimer i
jagten på den nye struktur.
Den 11. februar var der igen bestyrelsesmøde i Randers Naturcenter angående Stevnstrup Enge,
og her blev der planlagt forårets arbejdsopgaver, det kommende års jagter og generalforsamlingen
den 17. april.
Den 19. februar havde vi selv bestyrelsesmøde i Jægerrådet i Viborg. Her havde vi bl.a. arbejdet
på at skaffe flere træningsarealer med vand for hunde på Naturstyrelsens arealer, men de var nu
blevet ret afvisende. Det blev også besluttet, at vi igen deltager på Hestemarkedet i Bjerringbro,
men at det er de lokale, som skal være primus motor og drive værket. Vi har afsluttet sæsonens
jagter, og vores mand, som har været ansvarlig for afvikling af jagten på de kommunale områder
og rågereguleringerne, meddelte, at han ville stoppe, og vi har derfor været i gang med at finde en
afløser.
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Så har vi fået udarbejdet et sæt fælles regler for indskydning af salonriffel og skal nu i gang med
indskydningerne rundt om i kommunerne forud for rågereguleringerne.

Den 21. februar var jeg til Herning Jægerråds årsmøde for at fortælle om strukturudvalget arbejde
indtil nu, og den 25. februar var vi to fra bestyrelsen, der deltog i Hjortevildtgruppe Midtjyllands
møde i Silkeborg angående dåvildt.
Ad.12:
Næste bestyrelsesmøde afholdes i Struer den 11. juni 2019.
Ad.13:
I.a.b.

Referent: BF

________________________
Jesper Truelsen

________________________
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________________________
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Leif Filsø
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Hans Jørn Dahl

________________________
Flemming Overgaard

________________________
Lars Pultz Knudsen

________________________
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