
Referat kredsbestyrelses møde den 4.juni 2019 i Vestermølle (Skanderborg) 
 

Tilstede:  Hans Schougaard, Reidar Lænø, Ove Dam Hedegaard,Claus Kaa Bach , Daniel Johansen, Torben 
Jensen, Arthur Wierema, Søren Lyse, Poul Arne Nielsen, John Ravn, Søren Jørgensen fra Samsø 

Afbud: Klaus Hindbo, Bjarne Eriksen, John Therkelsen 

Referent: Arthur Wierema 

 

1. Velkommen 
 

2. Hændelse ifm lederkursus i 2018 og udløbere heraf. Reidar spørger om der er behov for mere 
åbenhed om sagen, efter at sagen er behandlet af DJ’s ledelse og den også har haft visse 
konsekvenser. Daniel efterlyser mere åbenhed. Hans bagland synes, at der bliver fortiet noget. 
Syddjurs mener, at det er vedkommende personers bagland, som skal sende deres repræsentant i 
HB hjem. Det er ikke DJ’s opgave. Der følger en længere diskussion. Reidar oplyser afslutningsvis 
om det videre arbejde i DJ for fremover at kunne tage hånd om en eventuel ny klage. Bl. a. ved at 
oprette en whistle-blowers ordning. 

 

3. Samsø-festival: Søren mangler folk til vagter og bod-gaden. Man kan få 50 kr. i timen til sin 
forening, eller skyde 50 lerduer for hver time man arbejder. Lerdueskydningen finder sted over hele 
tre dage. Torsdag har Samsø jagtforening lovet at passe disse vagter, nu skal bemandingen på 
plads. Festivalen starter onsdag den 17.juli. Der er allerede nogle tilmeldte. Gerne flere. 
 

4. Strukturudvalg status: Desværre er Ove ikke længere med i strukturudvalget efter HB’s ønske, hvad 
vi er kede af. Ove gør dog rede for udvalgets arbejdsmetoder og store arbejdsiver. Strukturudvalget 
er ikke færdigt endnu. Det rigtige udkast kommer først ud til jagtforeningerne i december 2019 og 
så efterfølgende i jægerrådene og kredsene. Til sidst skal det ende på Repræsentantskabsmødet 
2020. 

 

 

5. Repræsentantskabsmødet. Har vi flere punkter, der skal diskuteres her på mødet? Vi har et forslag 
ud om jagtforsikring, men har vi andet? Reidar: hvad med al det kapital vi har? Skal vi have 
kontingentnedsættelse? Torben: det skyldes bl. a. en arv, at vi har så mange penge her i år. Men 
man vil arbejde for at kapitalen kan bruges til at jægerne kan komme mere på jagt. Eventuelt en 
fond eller lignende, som ejer et stykke natur, hvor der kan jages. 
Arthur: Er det en idé, at deltage i Dansk Økojord A/S? Det er et aktieselskab, som er startet af 
Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening. Her kunne/kan firmaer og private 
også deltage ved at købe aktier. Formålet for aktieselskabet er at rejse kapital for at kunne købe 
konventionelle landbrug og forpagte dem til landmand, der vil drive gårdene økologisk fremover. 
Aktiekapitalen skal være en garanti for at kunne låne yderligere kapital i gårdene. Hvis nu DJ kunne 
deltage med en væsentlig sum mod, at DJ fik jagtretten på disse gårde. Jagten kunne så komme DJ’s 



medlemmer til gode. Forslaget bliver taget positivt imod og noteret af Torben, der vil gå videre med 
det(?)  
Reidar; er der behov for at indkalde vores delegerede til Repræsentantskabsmødet til et formøde? 
Svar: ikke nu, men sikkert næste år, når strukturen er til diskussionen og der også er formandsvalg. 
 

 

6. Tirstrup Skydecenter. Reidar: Vi har holdt et møde med DJ for to uger siden. Referatet er på vej. Vi 
skal nu have en pejling, hvor interesseret jagtforeningerne er. Ove, hos os i Norddjurs ser vi det 
som en fin ekstra mulighed. Hans, vi har også en god skydebane i Silkeborg, men det her skal vi 
støtte, når vi nu har chancen for noget, der er rigtigt fint. Århus Jægerråd er også meget 
interesseret. Så følger drøftelse af hvordan dette skal gribes organisatorisk an. Udgangspunktet er 
at Kreds 3 står for udvalget. DJ giver kun sekretariat-støtte. 
Kredsbestyrelsen skal tage beslutningerne. 
Faurskov efterlyser åbenhed, de har fornemmelsen at de er sat af fra processen. De føler sig ikke 
helt en del af fællesskabet. Torben: det hedder altså fra nu af: Vi. Reidar: dialogen er selvfølgelig og 
en nødvendighed. Vi ønsker ikke at lukke nogen ud, vi har brug for alle her i Kredsen, hvis det skal 
lykkes. 
 

 

7. HB-orientering ved Torben: Vi har brugt mange timer på hændelsen (punkt2). Videre regner vi med 
at komme til at bruge meget tid på hjortevildtet. Diskussionen om arealbegrænsninger osv. er 
blusset op igen. 
 
 
 

8. -eventuelt. Rasmus er webkoordinator. Vi skal afholde et møde/workshop med leverandøren, 
Rasmus og interesserede fra Kreds 3 vedrørende Flexmind. Det fungerer ikke til alles tilfredshed. 
 
-Næste kredsmøde på Skanderborg Gymnasium 3. eller 10. marts. Der skal dog sørges for, at vi har 
hele hallen, så der ikke foregår noget ved siden af ligesom her i år. 
 
-Ommersyssel Jagtforening er frustreret pga en naboklage i forbindelse med deres skydebane. De 
har brug for 100.000kr til støjreducering. De beder om et bidrag fra Kredsen til at få betalt 
regningen. En anden mulighed er et åbent kredsarrangement på Ommersyssel skydebane og lægge 
penge der. Eller en donationkampagne, hvor medlemmer donerer 200kr og kan trække dem fra i 
skat. Det kan DJ hjælpe med. 
Vi beslutter, at Ommersyssel organiserer et kredsarrangement, hvor vi garanterer 25.000kr. Og de 
skal være loyale overfor Danmarks Jægerforbund , derfor ingen skuffemedlemmer til dette 
arrangement. 
 
  


