Referat fra Kredsmødet i kreds 2, den 23. marts 2019

Der var fremmødt 144 mødedeltagere, hvoraf 117 havde stemmeret.
1) Kredsbestyrelsen havde foreslået Bjarne From fra Jægerrådet i Lemvig. Bjarne blev derefter
valgt uden modkandidater. Han takkede for valget og kunne konstatere, at forsamlingen var
indkaldt i henhold til vedtægterne – og dermed var beslutningsdygtigt.
2) Et antal stemmetællere ved hvert bord blev udpeget og valgt.
3) Kredsformand Jesper Truelsen (JT) aflagde herefter beretning, hvor han blandt andet fortalte
om et travlt år som kredsformand med otte jægerrådsmøder rundt i kredsen. Møderne har
været udbytterige, fordi JT har nået at få snakket med omkring 250 jagtforeningsfolk. JT har
også deltaget i otte møder i kredsbestyrelsen. På møderne er der blevet diskuteret stort set
alt, men især mårhundearbejde og strukturudvalgets igangværende arbejde har været to af de
emner, der har ”fyldt”.
Vedr. mårhundearbejdet pegede JT især på det kæmpe arbejde, mange frivillige jægere
udfører uden at få så meget som en krone for det. Udgifter til især brændstof er for nogle af
de flittigste efterhånden en økonomisk belastning, som der skal findes en ”rimelig” løsning
på.
Vedr. strukturudvalgets arbejde handlede det om øget nærhed, en kortere vej ”fra bund til
top” og mere debat. Strukturudvalget barsler senere på foråret med deres rapport. Linda
Nielsen fra Jægerrådet i Viborg fik lejlighed til at uddybe nærmere, hvad udvalget arbejder
med. Lindas oplæg kan læses i sin helhed på kredsens hjemmeside.
Efter tur fik kredsens forskellige koordinatorer lejlighed til at fortælle om deres
aktivitetsområde. Deres skriftlige beretning kan også læses på kredsens hjemmeside.
Også medlemsudviklingen i kredsen blev der sat fokus på. Enkelte kommuner (Skive og
især Holstebro) har en pæn tilgang af medlemmer, mens de øvrige (Herning, Ikast-Brande,
Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer og Viborg) har mindre nedgange. Totalt set er der
15.256 medlemskaber i kredsen, hvilket er en lille fremgang i forhold til 2017.
Kredsen har været repræsenteret ved Hjerl hede, Åbent Landbrug i Foulum, samt ved
Landsskuet i Herning (sidstnævnte sted dog ikke med kredsen som udstillingsansvarlig.
Vedr. 2019 er det besluttet at lægge alle kræfterne ved henholdsvis Hjerl Hede i august og
Landsskuet i Herning i juli.
JT informerede om DJ´s Jægerpris. Der indkaldes forslag til kandidater.
Ulvesagen fra Ulfborg, som betød eksklusion af DJ for den anklagede og dømte jæger,
berørte JT med en skarp afstandtagen fra brud på dansk lovgivning. Uanset hvad man mener
og ulve, rovfugle og andre ikke jagtbare arter, så er de fredede, når de er fredede! Enkelte
jægere, der ser stort på, hvad der er lovligt og ulovligt, skader HELE den danske jægerstand
og deres adfærd skal fordømmes.
JT fortalte, at kredsen havde fået en trailer, som foreningerne kunne låne til særlige
arrangementer, og så gennemgik han hvilke fem jagtforeninger, der havde fået penge fra
Jagtforeningspuljen.
Kredsformanden sluttede sit indlæg af med at opfordre til at tale jagten op – og ikke ned.
Ikke mindst på de sociale medier, og så mindede han om vildtindberetningen og betaling af
jagttegnet.
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Afslutningsvis takkede han alle frivillige i kredsen (bestyrelse, koordinatorer, DJ m.fl.) for
deres utrættelige arbejde.
Formandens beretning blev modtaget med applaus – der var ingen spørgsmål, kunne
dirigenten konstatere.
Kredskasserer Jan Rasmussen, gennemgik kredsens forbrug i 2018 og budgettet for 2019.
Årets (2018) regnskab viste et ”overskud” på 157.562 kr – eller som kassereren skriver: –
Årets resultat er udtryk for, at kredsen kunne bruge 157.562 kr mere uden at overskride
budgettet!
Budgettet for 2019 lyder på 238.085 kr.
Kredsregnskab og budget kan ses på kredsens hjemmeside.
Claus Lind Christensen nævnte den famøse sag om den nedskudte havørn, som DJ tager
kraftigt afstand fra. De såkaldt ”grønne” haglpatroner er kvalitetsmæssigt langt fra i mål
endnu – DJ lovede at bidrage til at sikre en kvalitetsforbedring. En kommentar fra salen om
DJ havde glemt de stående hunde, blev afvist af CLC. Medlemssammensætningen i kreds 2
blev derefter gennemgået ud fra data i DJ´s medlemskartotek. Gruppen af midaldrende
mænd dominerer. Behovet for at tiltrække unge både som jægere og som deltagere i det
frivillige foreningsarbejde er en sand udfordring. Strukturudvalgets arbejde blev nævnt – her
henvises til Linda Nielsens fremlæggelse, som kan læses på kredsens hjemmeside. DJ´s
jagtpolitiske katalog, som samler og prioriterer indsatserne i DJ, blev præsenteret. I den
forbindelse slog CLC igen fast, at forvaltning skal bygge på fakta, og fakta er lig med data.
Manglende data er modstandernes bedste argumenter imod DJ. Afslutningsvis kom CLC ind
på gåseforvaltningen, som er forskellig fra gåseart til gåseart.
Også DJ`s direktør Michael Stevns (MS) fik lejlighed til at fortælle om alle de forandringer,
DJ hele tiden undergår især vedrørende den interne og eksterne kommunikation. Ikke mindst
de sociale medier, som platform for at nå nye og især unge medlemmer, fylder meget i DJ´s
strategier. DJ´s app Jæger blev omtalt - og anbefalet alle at downloade. MS gennemgik også
DJ´s økonomi, som blandt andet grundet en nordjysk arv ser godt ud. DJ har udviklet en ny
model for fordeling af EK (egenkapital) og FK (fremmedkapital) og har en omsætning på
godt 80 mill. og et nettoresultat på knapt 6 mill. Med en soliditetsprocent på 60 ser
økonomien fin ud.
Samtlige fagkoordinatorer blev genvalgt med applaus.
Samtlige repræsentantskabsmedlemmer blev genvalgt med applaus.
Der var indkommet to motiverede forslag forfattet af kredsbestyrelsen:
A) Danmarks Jægerforbunds Hovedbestyrelse pålægges, som en del af DJ`s
forsikringsportefølje, at etablere en bestyrelsesansvarsforsikring for DJ´s lokale
jagtforeningsbestyrelser
B) Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse pålægges, efter en af hovedbestyrelsen
nærmere defineret politik, at yde juridisk og eventuelt økonomisk støtte til
jagtforeningsbestyrelser, der indstævnes eller på anden måde udsættes for
udefrakommende forhold, der måtte kræve ekstern juridisk bistand.
(Begge forslag blev vedtaget på kredsmødet og sendes herved videre til HB.)
Mange havde spørgsmål og kommentarer under punktet Eventuelt:
Store solfangeranlæg virker som spærringer for vildtet, oprensning på skydebaner.. hvem er
egtl. ansvarlig? , foreningerne mangler DJ´s hjælp til at forfattet mere juridisk, komplekse
ansøgninger, skydepræmier eller anden økonomisk kompensation for frivilliges øgede

udgifter i mårhundebekæmpelsen (CLC forklarede at DJ med alle midler forsøger at presse
andre organisationer til at tage del i også det økonomiske ansvar i forb. med
mårhundebekæmpelsen), skal vi snart have en forvaltningsplan for guldsjakalen (CLC
svarede nej, for guldsjakalen er ikke at betragte som en invasiv art), kritik af
jagttegnsprøvens teoretiske del.
Efter at ordstyreren havde takket for god ro og orden, takkede kredsformanden for et godt
møde og sluttede mødet med at ønske alle god tur hjem i det smukke forårsvejr.
Referent: lokalredaktør Troels Romby Larsen

