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Ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19,00 i Jægerlunden, 
Rettrup Kærvej 28, Skive. 

Deltagere: Alle kredsbestyrelsesmedlemmer. 

Den 24. december 2019 modtog kredsbestyrelsen mail fra kredsens formand, Jesper Truelsen med besked 

om, at han havde valgt at stoppe som kredsformand med øjeblikkelig virkning. Baggrunden herfor var 

oplistet med mange personlige utilfredsheder opstået rundt omkring i det meste af DJ organisationen. 

Det organisatoriske såvel som det politiske. 

Efter at formanden for DJ, CLC havde accepteret Jespers beslutning, blev næstformanden i kredsen, Jan B. 

Rasmussen kontaktet af CLC og anmodet om at videreføre Jespers arbejde indtil førstkommende 

kredsmøde. 

På ovenstående baggrund blev det indkaldt til nedenstående ekstraordinære kredsbestyrelsesmøde! 

 

DAGSORDEN: 

1.   Godkendelse af dagsorden 

2.   Underskrivelse af referat fra sidste møde  

3.   Konstituering af kredsbestyrelse frem til kredsmødet, herunder opgavefordeling 

4.   Hjortevildtudvalg Vestjylland. Indstilling til hjortevildformandsposten. 

5.   Kredsmøde i Plexus den 15. marts 2020  

6.   Orientering siden sidst fra DJ 

7.   Kredsens økonomi  

8.   Orientering fra HB 

9.   Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer  

10. Næste ordinære kredsbestyrelsesmøde  

11. Evt.  

Ad.1: 

Dagsorden godkendt 

Ad.2: 

Referatet underskrevet. 

Ad.3: 

Kredsbestyrelsen konstituerede sig med Jan B. Rasmussen som formand indtil kredsmødet den 15. marts 

2020. 

Jan er kasserer i kredsen, og bestyrelsen var enige om, at det ville være uhensigtsmæssigt at vælge ny 

kasserer for den relative korte periode, hvorfor Jan fortsætter som både konstitueret formand og kasserer. 

Linda godkendes til, sammen med Jan, at påtegne og godkende udgiftsbilag. 

Efter ønske fra Jan fordeles forekommende opgaver bestyrelsesmedlemmerne imellem. 
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Kredsbestyrelsen havde et stort ønske om, at Jan ville være kandidat til posten som formand for kreds 2 ved 

valget på kredsmødet. 

Efter et længere ”kærlighedspres” fra bestyrelsesmedlemmerne indvilgede Jan i at opstille som kandidat til 

formandsvalget på kredsmødet, såfremt der kunne gives tilsagn om, at forekommende opgaver fortsat kunne 

fordeles bestyrelsesmedlemmerne imellem. 

Linda accepterede at være kandidat til at overtage posten som kasserer efter kredsmødet. 

Ad.4: 

Som omtalt i referatet fra sidste kredsmøde, var der fremsendt anmodning til DJ’s hjortevildtsformand Torben 

Schulz om fremgangsmåde ved indstilling til HB af ny person til at varetage posten som formand for det 

regionale hjortevildtudvalg. 

Svaret fra Torben Schultz er modtaget for så vidt angår opstillingsproceduren.  

Formand og HB-medlem foranlediger, at emnet bliver drøftet på samtlige årsmøder i kredsen med henblik på 

at få kandidatindstillinger til godkendelse i kredsbestyrelsen. 

Spørgsmålet om, hvorvidt der er truffet aftale om, at formændene for de regionale hjortevildtudvalg for 

fremtiden ikke pr. definition er formænd for grupperne, og – i bekræftende fald – om DJ havde medvirket til 

og godkendt denne beslutning, blev IKKE besvaret i henvendelsen. 

Bestyrelsen besluttede derfor, at der på ny skulle rettes henvendelse til Torben Schulz om svar på disse 

spørgsmål. 

Formanden fremsender anmodning til Torben Schulz. 

Ad.5: 

Kredsmødet afholdes den 15. marts 2020 i Plexus, Idom-Råsted, kl. 10.00 med indskrivning fra kl. 09.00 

Der serveres ikke morgenkaffe, men deltagere til mødet kan bestille kaffe med rundstykker ved direkte 

henvendelse til Plexus. 

Som forrige år serveres der brunch ved mødet. 

Plexus anmodes om andet mødelokale til bestyrelsens formøde, ligesom der ønskes opstillet monitorer, så 

bestyrelsesmedlemmerne kan følge Power Points. 

DJ har tilbudt at stille med professionel dirigent til kredsmødet. Tilbuddet blev accepteret af bestyrelsen. 

Ad.6: 

Jan informerede om nyligt afholdt møde i Nyborg med hovedbestyrelsen og kredsformændene med 

hovedemne om rekruttering af nye medlemmer. 

Ad.7: 

Ultimo resultatet bliver reduceret fra de skønnede ca. kr. 140.000 til ca. kr. 100.000 pga. at omkostningerne 

til hundearbejdet ikke løbende var indberettet. 
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Status budget ultimo november: 

 

Ad.8: 

Info fra HB til kredsbestyrelsesmøde den 14. januar 2020 

Henvendelse fra Nees‐Bøvling‐Lemvig om økonomisk bistand l ekstern juridisk bistand. 

Nees‐Bøvling‐Lemvig Jagtforening har henvendt sig til DJ med ønske om DJ's bistand i forbindelse med en 

stævningssag, hvor 5 naboer søger erstatning for nedsat ejendomsværdi som følge af støj fra skydebanen. 

Sagen er kommet frem efter modtagelse af en ny miljøgodkendelse med udvidede skydetider. 

Mange tidligere sager om ejendomsværdiforringelser er blevet prøvet i klagenævnet, men hver gang har 

klagenævnet ikke taget stilling til spørgsmålet. Derfor er der et stort behov for at få afprøvet spørgsmålet ved 

domstolene, om naboer til skydebaner har en ejendomsværdiforringelse på deres ejendomme. 

Sagen fra Nees‐Bøvling‐Lemvig Jagtforening er den første sag, hvor spørgsmålet om 

ejendomsværdiforringelse for naboer til skydebaner skal prøves ved domstolene (civil domstol). Danmarks 

Jægerforbund bør gå ind i sagen, da sagen i princippet har betydning for alle de skydebaner, som tilhører 

jagtforeninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. 

Om sagen kan vindes ved de civile domstole er uvis, men eftersom klagenævnet aldrig har taget stilling til 

spørgsmålet om ejendomsværdiforringelse for naboer til en skydebane, kan det være en indikation af, at 

klagenævnet ikke umiddelbart har vurderet, at naboerne til skydebaner har en ejendomsværdiforringelse. 

INDSTILLING: 

Det indstilles,  

 at sagen godkendes som værende principiel 

 at foreningen benytter den af DJ anbefalede advokat til gennemførelse af sagen 

 at DJ yder økonomisk støtte til de eksterne advokatomkostninger med op til kr. 100.000 i form af en 

underskudsdækning. Beløbet kan som udgangspunkt ikke udgøre mere end 50 % af de totale 

sagsomkostninger. Foreningen skal selv afholde den resterende del af advokatomkostningerne 

BESLUTNING: 

Hovedbestyrelsen godkendte de to første punkter i indstillingen. 
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Hovedbestyrelsen kunne endvidere godkende sidste punkt som anført i indstillingen, men et flertal kunne 

ikke godkende det på mødet fremsatte forslag om at udvide den økonomiske støtte, så sagens omkostninger 

dækkes med 100 %, dog maks. op til kr.100.000. 

NRA fastholdt ønsket om at dække sagens omkostninger med 100 % op til kr. 100.000 Det blev aftalt, at 

sagen følges tæt og kan tages op på ny i HB, såfremt man finder behov for det. 

Bestyrelsesansvarsforsikring 

En arbejdsgruppe bestående af: 

Marie‐Louise Munch Achton‐Lyng, HB‐medlem 

Niels Laugesen, FMG 

Bjarne From, Kreds 2 

Erik Jensen, Holst Advokater 

Mikala Høj Laursen, DJ 

Michael Stevns, DJ 

Gruppen forsætter efter færdiggørelse af dette emne, med andre forsikringsområder, til hjælp og vejledning 

til jagtforeningerne. 

Riffelkugler (Tårne og jagtstiger) (punktet er åbnet efter behandling) 

DN har rejst en drøftelse om sikkerhed på jagt med riffel på baggrund af en ældre DMU rapport.  

Et element der løftes, er en drøftelse af placering af skydetårne og herunder ophævelse af 130 meter reglen. 

Forslag til politisk målsætning til drøftelse. 

Beslutning; "Reglerne i "Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber", skal ændres, 

så der fremover ikke er et afstandskrav i forhold til placering af skydetårne og stiger. De nødvendige krav i 

lovgivningen om opstilling af skydetårne og stiger skal være opfyldt på eget jagtareal". 

DJ's økonomi  

Der forventes et estimeret resultat for 2019 til på 1,0‐1,5 mio. kr. 

Medlemstal for november 2019 

Medlemskaber er faldene i kreds 2, med nuværende 15.355 mod 15.404 sidste år 

Antal medlemmer (unikke) er faldene i kreds 2, med nuværende 11.645 mod 11.792 sidste år 

Møde med HB og kredsformænd den 10. januar 2020 

Møde fredag aften med indlæg fra kredsformændene om aktuelle udfordringer og tiltag i 2020 i de enkelte 

kredse, herunder hvordan kredsene arbejder med medlemshvervning, med efterfølgende drøftelser 

Lørdag blev der afholdt jagt på Brahetrolleborg på Fyn, med deltagelse af HB og kredsformændene. 
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Ad.9: 

Jan orienterede om, at der afholdes årsmøde den 23. januar i Jægerlunden. Bestyrelsen har ingen 

umiddelbare kandidater til HB og RGHV. 

Bestyrelsens for jægerrådet indstillede formanden til genvalg for en ny periode frem til evt. 

strukturændringer. 

Vedr. ny struktur ønsker bestyrelsen ændringer i forretningsordenen for jægerråd og kredse, således at de 

tilpasses de faktiske arbejdsopgaver og mulighed for lokal tilpasning i forhold til de geografiske forhold 

Mårhund: Der er fremsendt ansøgning til kommunen på kr. 50,000 til fælder og kameraer. Har modtaget kr. 

20,000 i 2019. Der er øget interesse for regulering af mårhund fra jægerne.  

Lars orienterede om, at den lovede elektroniske it-platform for tilmelding ikke ville være klar til kredsmødet, 

men tidligst til repræsentantskabsmødet.  

I fire år har kredsbestyrelsen været i kontakt med forbundets organisation om muligheden for udvikling af en 

elektronisk platform for tilmeldinger. 

I januar 2019 blev Lars opfordret til at fremsende udkast med ønsker og indhold til it-systemet med besked 

om, at et tilmeldingsredskab ville være på plads senest til kredsmødet 2020! 

Kredsbestyrelsen mangler forståelse for, at systemet endnu ikke er oprettet og udtrykker stor utilfredshed 

med, at det endnu ikke er lykkedes organisation at udvikle og implementere et forholdsvist enkelt elektronisk 

bookingsystem. 

EFTERFØLGENDE KREDSBESTYRELSESMØDET ER LARS KONTAKTET AF DJ’s ORGANISATION, 

DER MEDDELER, AT ET ELEKTRONISK TILMELDELSESSYSTEM ER KLAR TIL IMPLEMENTERING, 

OG AT TILMELDING TIL SÅVEL KREDSMØDET SOM TIL REPRÆSENTANTSKABET KAN/SKAL 

FORETAGES VIA TILLIDSMANDSNETTET. 

LARS VIL LÆGGE SEPARAT INSTRUKTION OP PÅ KRESENS HJEMMESIDE. 

Hans Jørn orienterede om, at bestyrelsen for jægerrådet i Ringkøbing-Skjern arbejder med nye jagtleje- 

kontrakter med kommunen for de næste 5 år. 

Jægerrådet har i samarbejde med Danmarks Naturfredning ansøgt Velux fonden om midler til bekæmpelse 

af mårhunde i kommunen. 

Jægerrådsbestyrelsen vil indstille formanden for Ringkøbing Jagtforening Lars Chr. Rejkjær som kandidat til 

posten som kredsens HB medlem på det kommende årsmøde. 

Linda orienterede om, at der den 28. november har der været afholdt bestyrelsesmøde i Jægerrådet. 

Efterfølgende er bestyrelsen på mail blev orienteret om Jesper Truelsens fratrædelse som kredsformand, og 

de vil efter dette ekstraordinære kredsbestyrelsesmøde blive orienteret om det videre forløb.  
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Der er indsendt en ansøgning om penge til bekæmpelse af mårhunde, og denne ansøgning er endnu under 

behandling.  

Der har været afholdt 2 kommunale jagter i Viborg kommunes skove i december og januar. Den 12. 

december var der bestyrelsesmøde i Randers i Stevnstrup Enge projektet, hvor der blev fastsat dato for 

generalforsamling. Der har været afholdt nyjægerjagt derude den 29. december og en trykjagt for bestyrelse 

og arbejdsgruppe den 11. januar.  

Den 20. februar afholder Det grønne Råd i Viborg Kommune et naturmøde på Viborg Gymnasium & HF, hvor 

alle brugere og interessenter er velkomne.  

Viborg Jægerråd har årsmøde den 27. januar på Asmildkloster Landbrugsskole.  

Ad.10: 

Næste ordinære kredsbestyrelsesmøde afholdes den 17. februar i Holstebro på adressen Nymøllevej 2, 

Råsted. 

Ad.11: 

Heidi Dissing og Sigvalg Graversen har begge gennemført DJ’s lederuddannelse, og vil i den forbindelse 

blive indbudt til deltagelse i kredsmødet. 

Referent: BF 

 

________________________     ________________________       

Jan B. Rasmussen       Norbert Ravnsbæk               

________________________     ________________________      ________________________ 

Leif Filsø        Hans Jørn Dahl                             Flemming Overgaard 

________________________     ________________________      ________________________ 

Lars Pultz Knudsen       Arne Thomsen              Linda Nielsen 

________________________ 

Bjarne From 
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