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Mødedato: 15.05.2019 kl. 17-19 
Sted: Jagtens hus 
Emne: Videre drøftelse og proces ift. Tirstrup skydebanecenter 
 
 
Mødedeltagere:  
Reidar Lænø (kredsformand) 
Arthur Wierema (Jægerrådsformand Århus) 
Poul Arne Nielsen (Jægerrådsformand Syddjurs) 
Peter Glavind (Jagtforeningsformand Hadsten og Omegns jagtforening) 
 
Niels Søndergaard (DJ) 
Lars Thune Andersen (DJ) 
Jan Henrik Rygaard (DJ) 
Désirée Iuel (DJ, referent) 
 
 
Andre der ikke kunne deltage, men som ønsker at deltage i fremtidige møder: 
Thomas Thesbjerg 
Sandro Zecevic 
 
 
Foreløbigt program 
 

2. Drøftelse af det videre forløb 
 

3. Arbejdsgruppens formelle organisering 
 

4. Eksempel fra tilsvarende opgave fra kreds 1 (LTA) 
 

5. Eventuelt 
 

6. Næste skridt – Ved næste kredsbestyrelse drøftes det om kredsen som 
udgangspunkt bakker op om projektet eller ej.  
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Mødet startede med en kort opsamling fra seneste møde den 17. december.  
DJ adm. har desværre ikke hørt noget nyt fra kommunens side siden sidst, hverken 
om pris el.lign. 
 
Udfordringen lige nu er at vi ikke ved hvad vi får tilbudt og det derfor kan være 
svært at gå videre. 
 
 
Væsentligste punkter fra mødet var følgende: 
 
Hvad er status og hvor skal der nu ske?  
Kredsformanden gjorde det klart, at det først og fremmest er et kredsanliggende. 
 
 
Alle på mødet var enige om at det på nuværende tidspunkt er vigtigt i denne 
drøftelse ikke at lukke evt. interesserede ude. Dog skal der på et tidspunkt være en 
mindre beslutningsgruppe. 
Fra administrationens side er der et ønsker om, at kredsen er klar, når/hvis 
kommunen henvender sig. 
En foreløbig forretningsmodel m.m. ligger i udkast som videre arbejdsværkstøj og 
administrationen står gerne til rådighed for og sparring med arbejdsgruppen. 
Administrationen står til rådighed ift. økonomisk, juridisk og teknisk assistance. 
 
 
Fremtidig officiel organisering 
Følgegruppe: 
Poul Arne Nielsen (Jægerrådsforman, syddjurs). Poul Arne er udpeget som tovholder 
på opgaven fra kredsens side. 
Reidar Lænø (kredsformand) 
Jægerrådsformændene fra Randers, Norddjurs, Syddjurs, Faurskov, Århus 
En repræsentant fra riffelbaner (ca. 20 stk.) 
En repræsentant fra de omkringliggende jagtforeninger  
 
Styregruppe: 
Rep. Jægerråd 
Kommunen 
DGI? 
Skydebane DK (anderledes organiseret en DJ) 
Dansk Skytteunion 
 
 
Kommunikation: 
Hvordan sikrer vi at alle er informeret og alle er hørt. 
 
Kredsen er klar med en løsning på hvordan vi får informeret.  
 
 
Øvrige generelle drøftelser: 
DJ adm. gjorde opmærksom på at den ikke kan sikre, at det er dét kredsen og 
jægerne vil. Det er bl.a. noget af det arbejdsgruppen skal undersøge. 
Det er en langvarig proces 
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Der skal laves en analyse ift. hvilke typer baner der startes ud med, når projektet 
påbegyndes. 
 
Der skal laves en interessent analyse. Få en tilkendegivelse fra evt. interessenter. 
 
Kredsen skal undersøge hvilke potentielle brugere der ellers kunne være (er det kun 
jægere?) 
 
Det er også vigtigt at lave en analyse om behov (riffel, flugt, bue etc.) 
 
Interessant at overveje at lave en handlebane (flere aktiviteter flugt, pistol, bue, 
riffel samme sted). 
 
Interessetilkendegivelse: 
Politi 
Forsvar 
DGI – pistolskytter 
Jagtforeningen. 
 
Der kører et tilsvarende projekt i kreds 1. Man kan eventuelt drage parelleler. Det 
startede som et testcenter for vindmøller. Vildtkonsulent i Nordjylland har henvendt 
sig til kredsen med en lignende overvejelse. Man tilbyder et areal hvor der kan laves 
skydebane, slagteri og noget til hund. 
Ligesom i kreds 3, så synes nogle jagtforeninger, at det er en god idé og andre føler 
sig presset. 
 
 
Next step: 
Der er ikke tid til at vente til næste kredsmøde, så en tilkendegivelse drøftes i 
kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelse vedtager om kredsen som udgangspunkt bakker 
op om projektet eller ej. 
 
Det blev besluttet, at administrationen arbejder videre på power point 
præsentationen (forretningsmodellem) med henblik på at det kan bruges som 
formidlingsmateriale om projektet. 
 
 
HB skal orienteres om kreds 1 og det der sker der og om drøftelser omkring Tirstrup 
skydebane. 
 
 
Referat fremsendes til mødedeltagere (Sandro og Thomas T.) 


