KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND

KREDSBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 19. SEPTEMBER 2019 KL. 19.00, RUSKÆR,
VIBORGVEJ 65, ENGESVANG
Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivelse af referat
3. Indstilling af 1 person fra kreds 2, til udvalget der skal skitsere behovet for en
bestyrelsesansvarsforsikring til lokale jagtforeninger
4. Behandling af ansøgning til DJ-puljen 2019
5. Retningslinjer for indstillinger til Jægerprisen. Intern/ekstern
6. Besøg af Freya Askjær der vil påtage sig posten som Nyjæger Koordinator. Efterfølgende indstilling og
godkendelse
7. Kredsens hjemmeside
8. Dialog i kredsbestyrelsen om det præsenterede fra strukturdebatmødet i Pårup
9. Orientering fra HB (Norbert)
10. Kredsens økonomi (Jan)
11. Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer
12. Evt.
Ad.1:
Dagsorden godkendt uden bemærkninger
Ad.2:
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad.3:
Bjarne From indstilles fra Kreds 2 til at deltage i DJ’s udvalg vedr. muligheden for tilbud af en bestyrelsesansvarsforsikring til DJ’s lokale foreninger.
Ad.4:
Der forelå ansøgninger fra Gludsted Jagtforening om kr. 6.000 til trådløst autoopkald og fra Ølstrup Sogns
Jagtforening om kr. 20.000 til renovering af skydebaneanlæg.
Begge ansøgninger godkendtes, for Ølstrups vedkommende dog under forudsætning af miljøgodkendelse af
anlægget.
Ad.5:
Ruskær Jagtforening ved Flemming Overgaard havde ønsket en drøftelse om indstilling til Hovedbestyrelsen om en ændret politik for ”Jægerprisen”, hvor der er mere fokus på DJ’s medlemmers gode
aktiviteter og initiativer.
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Kredsbestyrelsen konkluderede, at nuværende politik for den interne/eksterne prisuddeling dækker behovet,
men at kredsen måske ikke i tilstrækkelig grad benytter muligheden for at nominere personer eller
foreninger.
Ad.6:
Freya Chalotte Askjær har påtaget sig opgaven som Nyjæger koordinator og var i den forbindelse inviteret til
møde med kredsbestyrelsen for præsentation og uddybende baggrund.
Freya er 50 år, er gift og har haft jagttegn siden 2017 og riffelprøve siden 2018. Er uddannet indenfor HR og
ledelsesrekruttering og har nu selvstændig virksomhed med bl.a. coaching.
Af nye ideer og tiltag ønsker Freya at få mere fokus på nyjægerne, og for de lidt ældre ser hun gerne
familien inddraget. Ligeledes vil Freya gerne fokusere på kødet, og hvor det kommer fra.
Freya har påbegyndt DJ’s lederuddannelse.
Kredsbestyrelsen godkendte efterfølgende Freya som koordinator og med stor tak og ønsket om et godt og
aktivt koordinatorjob.
Kontaktinformationer for Freya er Østergade 9, 8831 Løgstrup, telefon 31 45 11 24, mail info@huntress.dk.
Ad.7:
Lars orienterede om kredsens hjemmeside og brug heraf. Det er af afgørende betydning, at oplysningerne
på hjemmesiden er valide, og kredsbestyrelsen opfordredes til at gennemgå hjemmesiden og informere
Lars, såfremt der er invalide informationer på siden.
Lars har ligeledes undersøgt forholdene omkring vores Laser Shot, som er i dårligt forfatning. Der er fundet
et tilsvarende anlæg ved anden kreds, som Lars vil forsøge at erhverve til evt. brug for reparation af vores
eget.
Ad.8:
Kredsbestyrelsen drøftede strukturdebatmødet på Pårup Kro. Den 30. oktober er der indkaldt til
formandsmøde i Odense med drøftelse af samme.
Ad.9:
Norbert orienterede som følger:
Medlemskaber i forbundet er faldet fra 2015 til 2019 med 2051 medlemskaber, hvor nedgangen for kreds 2
er 268.
Medlemmer i forbundet er ligeledes faldet i perioden 2015 til 2019 med 4.069 medlemmer. Kreds 2 har
mistet 723 medlemmer.
Medlemstal
Budget for året
Realiseret pr. 31.01.2019
Difference i forhold til hele 2018

Side 2 af 5

Juli
49.000.000
48.867.105
-132.895

Maj
49.000.000
48.648.904
-351.096
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Repræsentantskabsmødet
HB drøftede ønsket om fælles morgenmad, men fandt, at det er nødvendigt at kunne spise morgenmad
noget tidligere, da mange er i gang, før deltagerne kommer. Endvidere gav flere udtryk for, at det er mere
hensigtsmæssigt at have spist inden, så man har lejlighed til at gå rundt og snakke med folk.
Der blev gjort opmærksom på, at gæsterne ikke blev præsenteret som de foregående år. Ser gerne at det
huskes næste år. Endvidere skal der være et klart skel mellem kommentering af beretning og gæstetalere jfr.
vedtægterne, hvilket der også plejer at være.
HB konstaterede, at der var en del afbud til repræsentantskabsmødet, også afbud, der ikke var meldt ind.
HB fandt, at dette ikke er rimeligt. Der skal være respekt om planlægning og afholdte udgifter. HB
udvekslede erfaringer om, hvordan man i kredsene har forsøgt at gøre op med udeblivelse, og det blev
foreslået at tage det op på et formandsmøde.
Fra et par af kredsene blev det foreslået, at hovedbestyrelsen skal sidde nede i salen sammen med
repræsentanterne. Det blev foreslået også at tage dette op på et formandsmøde. I den forbindelse var det
også et ønske, at HB forud for næste rep. møde får en overordnet snak om, hvem der svarer på spørgsmål
fra salen.
Dirigenten var klar over procedurefejlen, at gæster fik lov til at kommentere beretningen
Overordnet 5 års budget - Danmarks Jægerforbund
Administrationen har analyseret et overordnet 5 års budget, som viser en større udfordring økonomisk. Hvis
tendensen med faldende indtægter og stigende omkostninger forsætter uændret, vil der være et større
negativt resultat frem til år 2024.
Hovedbestyrelsen fandt, at 5 års budgettet var et godt grundlag for drøftelse i kredse og udvalg, men at
bilaget forud for videre drøftelse skal bearbejdes med nødvendige noter til forklaring.
Arrangement med Monica Ritterband
Dialogmøde om jægernes image
Monica Ritterband, journalist, debattør og kunstner, er født og opvokset på stenbroen og har en kritisk
holdning overfor jagten og jægerne.
Mødets tema:
Hvordan kommunikerer vi med kritikere?
Jæger- & Samfundsudvalget afholder en workshop med Monica Ritterband, hvor der skal arbejdes med
jagtkritikernes holdninger til jagten og jægere.
Mødet veksler mellem plenum og gruppearbejde, hvor deltagerne sammen med Monica Ritterband drøfter
argumenter fra jagtkritikere for at identificere de modargumenter, som der skal arbejdes videre med.
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Jæger- & Samfundsudvalget vil efter workshoppen fastlægge fem konkrete budskaber og en strategi, der
skal bruges til at styrke jægernes image overfor jagtkritikere i fremtiden.
Ad.10:
Kassereren orienterede om kredsens økonomi og kunne berette, at budgettet var i balance.
Ad.11:
Formanden orienterede som følger:
Der har gennem kredsen været afholdt 2 kurser i regulering. Økonomien kommer fra Jægerforbundet, da det
er en aftale mellem Miljøstyrelsen og Jægerforbundet. Der har været et kursus i Stoholm og et i Ruskær. Der
var plads til 25 deltagere pr. kursus, og der har været fyldt op med deltagere. Tilmelding gik lidt langsomt i
sommers med kurset i Stoholm, men en medarbejder fra forbundet hjalp til at opsætte den hjemmestrikkede
annonce på DJ`s Facebook. Dette gav over 20 tilmeldinger på en eftermiddag. Det virker gennem de sociale
medier. Der gik ikke mange dage, efter at kurserne var annonceret, før der kom mail fra DJ på, at nu var der
ikke flere penge, så vi skulle endelig ikke lave flere kurser.
Organisationsudvalget har besluttet at arbejde med videndeling mellem kredsene På den baggrund skal der
samles nogle drejebøger på, hvordan vi løser en aktivitet, både som en inspiration for andre, men også for at
spare tid og ressourcer i kredsene, og gøre det mere spiseligt for evt. ny koordinatorer eller tovholdere på et
arrangement. Så er der nogle, der vil skrive nogle linjer på en aktivitet, -hvad er økonomi i det, -hvad med tid,
-hvor bestiller man noget af det materiale, der skal bruges, -hvem er kontaktpersonerne, -hvor mange
hænder skal der bruges, -hvad med forplejning, og alt andet, der gør et arrangement mulig. Det behøver ikke
være flere sider, men det mest vigtige for det givne arrangement. Det er således meningen, at der med tid
kan fyldes mere på.
DJ puljen på kr. 950.000 kan også søges til kurser, så vi skal måske tænke over næste år, om vi skal
tilbageholde evt. kr. 10.000 til ansøgninger til kurser. Der vil nemlig blive informeret om den måske lidt
oversete mulighed i puljen, da det er vigtigt med god viden inden for jagt.
Indberetning af kørsel. Vi har fået oplyst, at der landet over er en del, der først får indsendt kørselsbilag året
efter der er kørt. Det gør det vanskelig med budgetopfølgning, så der lægges op til, at det skal være indsendt
senest 5. december for at kunne få godtgørelsen udbetalt.
Linda, Viborg orienterede som følger:
Den kommunale rågeregulering er afsluttet med 959 nedlagte rågeunger på 15 reguleringer med i alt 79
forskellige personer fra 16 lokale jagtforeninger i kommunen. Der har været afholdt planlægningsmøde på
Hjerl Hede den 12. juni forud for arrangementet Jagt & Mennesker den 24. og 25. august.
Viborg Jægerråd har haft 2 repræsentanter til hvert møde i Hjortevildtsgruppen Midtjylland den 19. juni og i
Hjortevildtsgruppen Vestjylland den 20. august. Den 9. september blev der i DJ regi afholdt et kursus i
invasive arter i Stoholm med 30 deltagere. Tilbagemeldingen er, at det var et godt og spændende kursus.
Der har været bestyrelsesmøde i Foreningen for naturforvaltning i Stevnstrup Enge den 6. august, og her
blev de 3 fælles drivjagter i oktober, november og december planlagt. Jagten i december er primært for
nyjægere. Viborg Kommune har trækjagt i uge 41-42, og foreløbig har 19 personer tilmeldt sig, og det vil
sige, at der er venteliste.
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Den 16. september var der bestyrelsesmøde i Jægerrådet. Her blev der talt om at sende en fælles
ansøgning til Viborg Kommune med henblik på støtte til bekæmpelse af mårhunde mere lokalt. Vi skal
ligeledes i gang med at planlægge efterårets 7 jagter i de kommunale skove.
Ad.12:
Arne oplyste, at kredsens trailer nu har fundet en garage i Herning området. Interesserede kan henvende sig
til Arne ved lån og brug af traileren.
Næste møde: 19. november kl. 18.00 hos Arne, Herning.
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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