
 

 

 
 

                                                                                                               KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND 

 

 

 

 

    

       Side 1 af 5 

 

 

 

 

KREDSBESTYRELSESMØDE 11. JUNI 2019 kl 19.00, FORSSAVEJ 26, STRUER 

Fraværende: Arne Thomsen med afbud 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Underskrivelse af referater. 

3. Behandling af ansøgninger til DJ-puljen 2019 anden runde. 

4. Indstilling af repræsentant til Friluftsrådet Midt og Vestjylland 

Jens Fuglsang har meldt han gerne vil påtage sig denne post for kreds 2. 

5. Dato for kredsmødet 2020 samt drøftelse af placering/sted. 

6. Status for Landsskuet og Jagt og Mennesker. 

7. Orientering om seneste nyt fra HB 

8. Kredsens økonomi. 

9. Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer. 

10. Næste ordinære kredsbestyrelsesmøder. 

11. Evt. 

Ad.1: 

Dagsorden godkendt 

Ad.2: 

Referater underskrevet 

Ad.3: 

Ansøgninger fra hhv. Herning Jagforening, Sevel Jagtforening og Gludsted Jagtforening blev alle godkendt, idet der 

indhentes nærmere info. fra Herning om evt. modregning af andet tilskud som anført i ansøgningen. 

Der er stadig et resterende tilskudsbeløb på ca. kr. 31.000. – Måtte der fremsendes ansøgninger efter fristens udløb, 

vurderes dette på næstkommende KB møde. 

Efterfølgende kredsmødet har formanden hos administrationen fået klarhed over modregningsprocedurer. Tilskud fra 

anden side skal ikke modregnes i tilskudsbeløbet, og ansøgningen fra Herning er således godkendt. 

Ad.4: 

Jens Fuglsang indstilles som DJ’s repræsentant til Friluftsrådet Midt og Vestjylland. 

Ad.5: 

Der var overvejende enighed om, at kredsmødet 2019 blev afviklet under gode rammer i Plexus, Idom-Råsted. 

Plexus er på denne baggrund reserveret til kredsmødet i 2020 som er berammet til den 15. marts 2020. 

Ad.6: 

Landsskuet: Den 27. marts har der været afholdt opstartsmøde med uddelegering af aktiviteter mm. og de overordnede 

rammer er fastlagt. 

 

Jagt & Mennesker: Planlægningen er i fuld gang og også her er de overordnede rammer lagt. 

Foruden Jan deltager fra KB Jesper, Norbert, Linda og Lars. 
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Flere af de mange frivillige hjælpere har ytret ønske om at få tildelt en eller anden form for beklædning til synliggørelse 

af, at de repræsenterer Danmarks Jægerforbund. 

KB har stor forståelse og sympati for disse ønsker og besluttede, at der under rammebevillingerne kan tilkøbes 

beklædningsgenstande. 

Ad.7: 

Norbert informerede om sidste nyt fra HB som følger: 

Medlemstal  

  
Kreds 2 

 
DJ 

 
Medlemskaber 

2019 15.060 1,8% 88.777 2,3% 

2015 15.335 
 

90.852 
 

 
 

-275 
 

-2.075 
 

Medlemmer 
2019 11.447 6,0% 73.344 5,2% 

2015 12.174 
 

77.374 
 

  
-727 

 
-4.030 

  

Budget for året   kr. 49.000.000 

Realiseret pr. 31.01.2019   kr. 48.648.904 

Difference i forhold til hele 2018  kr -    351.096 

Krænkelse – sagen 

- GGJ er udtrådt af HB 

- Referater fra møder med Jan Adamsen og Heidi Dissing (Aftale i HB, lokalmøder) 

- Nogle af processerne har ikke været optimalt og kommunikationen har ikke været godt nok, pga. aftalen med den 

krænkede. 

 

Udarbejdes en alkohol- og rusmiddelpolitik.  

Forventer, at det ligger klar til formandsmødet til oktober. 

Man så gerne, at der var ens regler for håndtering af våben under alkohol eller rusmiddelpåvirkning, som når man kører 

bil. 

Der arbejde med 3 niveauer: 

i. DJ Jagtforeninger: Vejledende alkohol- og rusmiddelpolitik 
ii. Alkohol- og rusmiddelpolitik i andre opgaver m.m. i DJ-regi (den skal følges if. med DJ arbejde/møde)  
iii. Og en vejledende alkohol- og rusmiddelpolitik i forbindelse med jagt udøvelse og ønsker at vi ender ud med en 

lovgivning. 
 

Kredsformændene honorering/kompensation 

HB besluttede ikke at tage stilling til indstillingens punkt a og b. for nuværende ud fra et ønske om via en debat på 

formandsmødet den 21. juni d.å. at få gennemarbejdet og kvalificeret principperne for, hvordan vi honorerer vores 

frivillige tillidsfolk i et bredere perspektiv. 
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Hjortevildt: 

Der er meget pres på yderlige arealkrav og de andre organisationer i DRHV jf. et notat, forslår at der skal 100 ha til, for 

at skyde hjort nummer 2 for kronhjorte og 50 ha for dåhjort nr. 2. 

 

Det er oplyst, at formanden for DNHV kontakter hjortevildtformænd, og beder dem forholde sig roligt i debatten der 

kører i øjeblikket. Det er ligeledes oplyst at der nu arbejdes på, at DJ ikke skal være med i DRHV. 

Vi er alt for passive på dette område, og det kan ende med at gå helt af sporet. Der skal arbejdes meget hurtigt, eller 

kan de ende som ragnarok for jagten. 

Det er også oplyst, at der ligger en kampagne klar, at hvis de andre organisationer går efter yderlige arealkrav, så 

kommer der pres på udsætningen af fasaner og ænder, som vil ramme de større gårde og ejendomme. 

 

Ad.8: 

Kredsens økonomi er vedhæftet referatet. Ligeledes vedhæftes adresseliste på KB medlemmer og fagkoordinatorer. 

Jan meddelte at enkelte mårhundeafdelinger har benyttet kredsens tilbud om tilskud på max. kr. 50/kuvert til kaffe/brød 

ved informationsmøder. 

 

Ad.9: 

Formanden: 

Nyjæger-koordinator Jan Adamsen har valgt at stoppe på posten. Baggrunden er den sag som har kørt i Danmarks 

Jægerforbund. Han vil ikke være en del af det, ved at skulle sende nye jægere på kursus, hvor der før var sket et verbalt 

overfald. Brevet fra Jan har været sendt rundt til bestyrelsen. 

Der er kommet en ny forening Mårhund Salling som ligger i Skive kommune. Der er lukket to foreninger Kjeldberg og 

Klejtrup jagtforeninger som lå i Viborg kommune. 

Som led i den kontrakt der er mellem DJ og Miljøstyrelsen ses det gerne, at der afholdes et kursus/informationsmøde om 

regulering af invasive arter i kredsen. Det kan fint afholdes af et jægerråd men i kredsregi. Kurset er gratis og betales af 

DJ. Mailen er sendt rundt til bestyrelsen. 

Det oplyses at der mangler 2 delegerede til repræsentantskabsmødet, en i Herning Jægerråd og en i Holstebro 

jægerråd. De to jægerråd kan ikke finde flere delegerede, og der søges efter i kredsen for at få fyldt op. 

Efterfølgende kredsmødet er der tilmeldt yderligere en repræsentant fra hhv. Struer og Lemvig Jægerråd. 

 

Jan: 

KB i kreds 2 har fremsat forslag, til drøftelse på repræsentantskabsmødet, om at etablere en 

bestyrelsesansvarsforsikring for DJ’s lokale jagtforeningsbestyrelser samt ønske om Ekstern juridisk bistand. Jægerrådet 

tiltrådte forslagene enstemmigt. 

Fur Jagtforening; takker for god støtte fra DJ skydebanekonsulent. Arbejdet med ny riffelbane skrider hurtigt frem, 

Miljøgodkendt efter at banens retning er ændret for at komme under maks. DB-kravene. Forventer ibrugtagning ultimo 

2020. 
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Mårhund Salling (ny Jagtforening i Skive kommune) er nu godkendt som jagtforening under DJ. De skal derfor inviteres 

til deltagelse med en repræsentant i Jægerrådet.   

 

Linda: 

Den 21. marts deltog Linda i Viborg Jægernes Fællesudvalgs bestyrelsesmøde, og den 11. april havde Viborg Jægerråd 

selv bestyrelsesmøde.  

Herefter var der den 13. april arbejdsdag i Stevnstrup Enge, hvor der blev klippet stier, ryddet stier ind gennem 

skovområder og repareret og fastgjort skydetårne, som havde været væltet i stormen. Den 17. april var der 

generalforsamling i ”Foreningen for bæredygtig jagt i Stevnstrup Enge” i Randers Naturcenter med ca. 16 deltagere, og 

der har den 2. maj ligeledes været afholdt bestyrelsesmøde i foreningen i Randers. Der er blevet sået 2 fodermarker 

samt etableret bait-pladser til eventuelle mårhunde derude senere.  

Da vores tidligere leder af rågeregulering og kommunale jagter har valgt at stoppe, blev der den 24. april holdt møde 

med den nye leder Per Madsen, som er ansat i Viborg Kommune samt den afgående leder Hans-Ulrik Nielsen og de 4 

personer, som er med til den praktiske afvikling af jagterne. Der blev aftalt, hvordan reguleringerne skulle foregå i år. Der 

har været 79 jægere fra 16 lokalforeninger, der har indskudt salonriffel, og dermed har mulighed efter fordeling at deltage 

i de 15 reguleringsdage i maj-juni.  

Den 25. april var der planlægningsmøde i Bjerringbro forud for årets Hestemarked. Oprindeligt var det Jægerrådet, der 

startede op med deltagelsen, men i år har Bjerringbro & Omegns Jagtforening sammen med Gudenådalens Jagtforening 

stået som primus motor for arrangementet, som fandt sted søndag den 10. juni, hvor der var stand med infotelt, 

forlægning af 3 dyr, grillning og smagsprøver af vildt, hundeopvisning, gravtræning med mekanisk ræv samt 

schweisshunde, hornblæsning og smykkeværksted m.v. Bortset fra regn om formiddagen en god dag. 

Desuden har der fortsat været arbejde med den nye struktur i form af weekend-møde den 29.-30. marts, fredag den 26. 

april samt fremlægning for hovedbestyrelsen fredag den 10. maj.  

Bjarne: 

Lemvig Jægerråd har behandlet rådets indstilling til anlæggelse af større solcelleanlæg, og der er fremsendt høringssvar 

til Lemvig Kommune. 

 

Ad.10: 

Næste ordinære kredsbestyrelsesmøder afholdes hhv. den 19. september og 19. november 2019. 

 

Ad.11: 

Kredsbestyrelsen opfordrer kredsens repræsentanter til at følge indstillingerne på de enkelte punkter på 

repræsentantskabets dagsorden.  

Flemming forespurgte om muligheden for at få genindført en alternativ udgave af ”Årets Jagtforening”, hvor, som 

eksempel, mårhundegrupper med stor afskydningsresultat kunne indstilles. 

Norbert tager ideen med til HB.  
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Referent: BF 

 

 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Jesper Truelsen         Norbert Ravnsbæk    Jan B. Rasmussen 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Leif Filsø  Hans Jørn Dahl                              Flemming Overgaard 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Lars Pultz Knudsen Arne Thomsen                              Linda Nielsen 

 

________________________ 

Bjarne From 
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