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KREDSBESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 18.00, VELHUSTEDVEJ 
12, KIBÆK 

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer. 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde 

3. Evaluering af Landsskuet, Herning og Jagt og Mennesker, Hjerl Hede 

4. Orientering om seneste nyt fra HB 

5. Kredsens økonomi 

6. Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

7. Næste ordinære kredsbestyrelsesmøde (evt. med koordinatormøde) 

8. Evt. 

Ad.1: 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

Ad.2: 

Referatet underskrevet. 

Ad.3: 

Landsskuet, Herning: Der var enighed om, at DJ’s stand fungerede fint og godt under Landsskuet, 

og at der var stor interesse blandt messegæsterne. 

På denne baggrund fortsætter kredsen med at deltage ved Landsskuet, og Arne vil også i 2020 

være tovholder for styregruppen. 

Kredsbestyrelsen takker såvel styregruppen som de mange frivillige hjælpere for deres store 

indsats. 

Jagt og Mennesker, Frilandsmuseet Hjerl Hede: 

Kredsen har i samråd med Hjerl Hede besluttet, at efter 7 år, er 2019 det sidste i rækken af tema- 

weekender på heden under temaet ”Jagt og mennesker”. 

Efter dette års evaluering, blev denne beslutning taget med baggrund i, at det var blevet 

vanskeligere med årene at stille det store fornødne antal frivillige fra såvel Jægerforbundet som fra 

museets egne frivillige. 
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Ligeledes var det det ikke umiddelbart muligt at finde en afløser til varetagelse af arrangementet 

fremadrettet, samt at museet i forbindelse med pålagte besparelser måtte forudse nogle meget 

begrænsede ressourcer til at varetage en sådan opgave. 

Kredsen takker såvel Hjerl Hede og deres hjælpere, samt de mange frivillige fra Jægerforbundet 

kreds 2, for deres store og engagement og støtte gennem alle årene, og ikke mindst den 

uvurderlige indsats, de har ydet for formidlingen af jagt og dens mange facetter. 

Ad.4: 

Medlemskaber er lidt faldene iht. september opgørelsen. For kreds 2 er der 15.234 medlemskaber 

ift. sidste år 15.256 

Antal medlemmer er lidt mere faldende generelt set. I kreds 2 har vi 11.549 medlemmer imod 
11.710 sidste år. 

Overordnet 5 års budget for Danmarks Jægerforbund: 

Administrationen har analyseret et overordnet 5 års budget, som viser økonomiske udfordringer.  

Hvis tendensen med faldende indtægter og stigende omkostninger forsætter uændret, vil der være 

et større negativt resultat frem til år 2024.  

 

Omlægning af medlemskort: 

Hovedbestyrelsen er indstillet på at udskifte de fysiske medlemskort til en elektronisk udgave, når 

det er muligt. Inden beslutning tages, skal der indhentes oplysninger om, hvordan medlemskortene 

benyttes i foreningerne i dag, så eventuelle konsekvenser bliver belyst. 

I den mellemliggende periode indhentes det fornødne grundlag for en beslutning. 

 

Jagtpoliske prioriteringsliste 

HØJ prioritet Mellem prioritet Lav prioritet 

1. Regulering (Jagt versus 

regulering), HB 

2. Ulovligheder/jagtetiske 

regler, JSU 

3. Jagtaffald ‐ forurening, VU 

4. Jagttidsevaluering, HB 

5. Skydebanekapacitet, VU 

6. Invasive rovpattedyr, MVU 

7. Bly i riffelammunition, VU 

8. Jagt på offentlige arealer, HB 

9. Udsætning ((ænder + køb 

dansk), MVU 

10. Fødekæder i landbrugslandet, 

MVU 

11. Våbenpakke ‐  

17 indsatsområder, VU 

14. Anvendelse af 

jagttegnsmidler, HB 

15. Lempeligere vilkår ‐ søer, 

MVU 

16. Løse katte, MVU 

17. Motor som hund, SHU 

18. Flytning af arter på 

habitatdirektivet, HB 
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 12. Fremtidens 

hjortevildtforvaltning. HU 

13. Sikring af gravjagten, JHU 

 

19. Vildtet i trafikken, HB 

20. Slagteaffald, JSU 

 

Whistleblower ordning 

Er igangsat, og det kommer på hjemmesiden, når de sidste detaljer er klargjort, og at der 

udarbejdes nyt udkast til politik og manual til hovedbestyrelsens godkendelse. 

DJ's værdigrundlag 

Inputtene fra formandsmødet med henblik på udarbejdelse af oplæg til værdigrundlag, som 

herefter drøftes med Organisationsudvalget, kredsbestyrelserne og de foreslåede personer på 

formandsmødet i juni 2019, for at få flest mulige input til oplægget og implementering heraf. 

Alkohol- og rusmiddelpolitik 

Citat: ”En jæger, der bærer våben, indtager ikke mere alkohol, end man til enhver tid kan køre en 

bil og bestå en Alkoholtest”. 

På næste HB møde skal der tages stilling til Danmarks Jægerforbunds Alkohol- og rusmiddelpolitik 

samt en vejledning til foreninger. 

Hjortevildtformand 

Vores hjortevildtformand har desværre smidt håndklædet og meddelt, at han stopper ved 

udgangen af året. Det er skammeligt, når vi får unge tillidsfolk ind i forbundet, som ikke føler 

tilstrækkelig opbakning. 

Citat Jakob Boni: “Jeg mener, at jeg har været 100 procent loyal overfor DJ’s officielle politik, som 

er modstand mod arealkrav, men føler dog samtidig, at jeg ene mand har kæmpet den kamp” 

En ENIG hovedbestyrelse har på HB mødet i september besluttet at fastholde målsætningen, at 

der ikke skal være yderlige arealkrav. Vores hjortevildtformands frustration kan derved godt 

forstås, når der arbejdes efter andet end det, der er besluttet i hovedbestyrelsen. 

Til orienteringspunktet omhandlende hjortevildt besluttede kredsbestyrelsen at anmode NRA om at 

fremskaffe såvel DJ’s hjortevildtformands som hovedbestyrelsens forklaring og afklaring af 

følgende forhold: 
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 Kredsbestyrelsen ønsker oplyst, om det er korrekt, at der fra årsmødet for hjortevildtudvalg er 

indstillet til VFR, at formandsskabet for de RGHV’er fremtidigt vælges af de enkelte grupper, og 

i bekræftende fald, om DJ har bidraget og samtykket denne indstilling? 

 

 Kredsbestyrelsen ønsker en redegørelse fra formanden for DJ’s hjortevildtudvalg om 

bevæggrundene for hjortevildtsformændenes udtræden samt en orientering om procedurerne 

for genbesættelse og rekruttering af nyt medlem til den regionale hjortevildtgruppe. 

Ad.5: 

Kredsens økonomi, status: 

 

Rest budget for ultimo 2019 forventes at blive omkring kr. 140.000, når alle faste omkostninger er 

taget med i december opgørelsen. Afregninger/ køresedler / tilgodehavende for regnskabsåret 

2019 bedes indsendt til kassereren senest den 15. december. 

Ad.6: 

Jesper: 

Formanden orienterede om en henvendelse fra formanden for markvildtet Jens Venø og jagtfaglig 

chef Niels Søndergaard om et møde med kredsbestyrelsen omhandlende lokal udsætning af 

fjervildt. 

Der ønskes afholdt møde med kredsbestyrelsen inden indkaldelse til stormøde omkring emnet. 

Linda: 

Har deltaget i Viborg Jægernes Fællesudvalg, som ultimo august har afholdt en mårhundeaften 

med ca. 75 deltagere. Viborg Jægerråd har efterfølgende sendt en ansøgning til Viborg Kommune 

gennem Det Grønne Råd om tilskud til fælles bekæmpelse af mårhunde i hele kommunen.  

Der har været deltagelse i Hjortevildtsmøde den 20. september i Silkeborg.  

Der har været afholdt 2 af de i alt 6 kommunale jagter i Viborgs bynære skove, hvor kommunens 

jægere har gratis jagt. På den første jagt deltog en journalist og den nye skovfoged, og der blev 

lavet en artikel til det lokale dagblad om, hvorfor der drives jagt i skovene. Der deltager i alt på 

årsbasis ca. 150-175 jægere.  
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I uge 41-42 har der været 2 trækjagter i Stevnstrup enge for jægere fra Viborg Kommune samt i 

oktober og november 2 fælles drivjagter sammen med Syd- og Norddjurs og Randers kommuner. 

Der afholdes endnu en drivjagt den 29. december, som primært er forbeholdt nyjægere.  

Den 28. november har Jægerrådet bestyrelsesmøde forud for årsmødet den 27. januar 2020, og 

den 5. december er der bestyrelsesmøde i Randers for Stevnstrup Enge foreningen.  

Jan: 

Jægerrådet Skive har fået en aftale om økonomisk støtte til bekæmpelse af Mårhund i Kommunen. 

Der er anskaffet fælder og MMS kameraer til aktivering i jagtforeningerne. Jægerrådet holder en 

intro aften den 26. november omkring bekæmpelse af mårhund samt gennemgang og anvendelse 

af de for nuværende rådige hjælpemidler, der stilles til rådighed for jægerrådet. 

Lars: 

Er indbudt til møde vedr. implementering af program for digital tilmelding til f.eks. kredsmøderne. 

Arne:  

Ringe støtte fra Herning Kommune til mårhundearbejdet. Der forhandles pt. jagtlejekontrakter for 

de kommunale skove. Der indføres stadig restriktioner i kontrakterne. Således vil det i 2020 ikke 

være tilladt at være på bukkejagt to timer efter solopgang – grundet øvrig publikum i skovene. 

Bjarne:  

Meddelte at det første møde med administration og rådgivere vedr. bestyrelsesansvarsforsikring 

har været afholdt. Det forventes, at der fremsættes forslag til HB om at indhente tilbud på en 

kollektiv forsikring under DJ’s paraply. 

Ad.7: 

Næste møder 2020 afholdes den 19. februar i Holstebro og den 3. marts med koordinatorer i 

Aulum. 

Ad.8: 

På forespørgsel meddelte NRA at han var villig til at genopstille til HB valg på kredsmødet i 2020. 

 

Referent: BF 
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________________________     ________________________      ________________________ 

Jesper Truelsen       Norbert Ravnsbæk              Jan B. Rasmussen 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Leif Filsø        Hans Jørn Dahl                             Flemming Overgaard 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Lars Pultz Knudsen       Arne Thomsen              Linda Nielsen 
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