
  

Jægerrådet Viborg  

Referat bestyrelsesmøde 19. februar 2019  

Tilstede: Per Fisker, Jens Kr. Hedegaard, Kim Kiilerich, Tage Toft, Linda Nielsen, Knud Erik Jensen og Jan 

Thostrup. 

Afbud fra Jamie Lauritsen og John Lund. 

Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder.  

Referater godkendt og underskrevet.   

Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet.  

a) Kort orientering fra Kredsen.  

Der er afholdt møde inkl. julefrokost i Lemvig den 29. november.  

Der er/vil blive indkøbt en trailer til fælles brug i Kreds 2. 

Næste møde i kredsen afholdes den 06. marts i Aulum, hvor de forskellige koordinatorer også er indbudt. 

Linda har fået en invitation fra Herning Jægerråd til at fortælle om strukturudvalgsarbejdet den 21. februar og 

har på denne baggrund meldt afbud til mødet hos Viborg Jægernes Fællesudvalg samme dag. 

Kredsmøde den 23. marts afholdes på Plexus i Holstebro. Husk tilmelding gennem egen jagtforening. 

Knud Callesen er valgt til ny formand i Finderup Jagtforening. 

Ernst Hansen er valgt til ny formand i Bjerringbro og Omegns Jagtforening. 

John Ørt Lund og Knud Callesen er udpeget til at repræsentere Viborg i Hjortevildtsgruppe Vestjylland. De har 

selv direkte kontakt med Jakob Boni Jakobsen. 

 

b) Kort orientering fra Strukturudvalget. 

Strukturudvalget har modtaget forskellige kommentarer til deres arbejde. Der er afholdt møde i Vejle den 10. 

december 2018, hvor deltageren fra Bornholm meldte afbud. Nyt møde afholdt den 08. – 10. februar på Kalø, 

hvor der ”blev arbejdet igennem” hele weekenden.  

Nyt møde skal afholdes 29. og 30 marts. 

 

c) Bestyrelsens deltagelse i Repræsentantskabsmødet. 

Tilkendegivelse fra alle i bestyrelsen. Kim Kiilerich og Jaime Lauritsen deltager ikke.  

 

Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft).  

Der afholdes møde den 20. februar.  

Kaj Madsen, Søvsø har oplyst, at Skive og Holstebro kommuner giver tilskud til at så fauna-/vildtstriber.  

Debatteret i jægerrådet, der konkluderer, at det må være de enkelte jagtforeninger, der selv tager kontakt til 

deres respektive kommuner om tilskud. P.t ikke vurderet som en opgave for jægerrådet.        

  

Pkt. 4) Evaluering af Jægerråds årsmøde den 10.01.2019.  

Mødet forløb godt med 41 deltagere fra de omkringliggende jagtforeninger.  

Kaffe m/brød kostede denne aften kr. 2.900,00.   

        

Pkt. 5) Henvendelse fra Bjerringbro og Omegns Jagtforening.  

Formanden Ernst Hansen har rettet henvendelse til jægerrådet vedr. Hestemarkedet den 08. – 09. juni for at 

høre om jægerrådet vil være behjælpelig med at få en stand i år. Lions Club, Bjerringbro har tilbudt at betale for 

teltleje m.m..  

På betingelse af at de lokale foreninger selv er tovholdere, vil Jægerrådet gerne være behjælpelig med at skaffe 

div. materialer (bannere, flyers, flag m.v.), ligesom de kan låne grillen af jægerrådet. Foreningen skal selv sørge 

for borde, stole, telte, opstilling, bemanding m.v…  Nogle af bestyrelsesmedlemmerne vil også være på standen. 



 

 

 

  

Pkt. 6) Dåvildtsmøde i Silkeborg den 25. februar.   

Knud Erik Jensen deltager i mødet sammen med Linda Nielsen.    

 

Pkt. 7) Evaluering af efterårets kommunejagter.      

De foreninger, der ikke melder fra, mister fortsat 1 plads det følgende år.  Det påpeges igen, at det er 

FORENINGEN DER TILMELDER EN DELTAGER.  

Iflg. Ulrik har følgende foreninger har ikke tilmeldt en/flere deltagere:  

Bjerringbro og Omegns jagtforening, Demstrup Jagtforening, Gudenådalens Jagtforening, Viborg Jagtforening, 

Frederiks Jagtforening, Almind Jagtforening og Hammershøj Jagtforening. 

Ulrik har tilkendegivet, at han stopper som koordinator for kommunejagterne grundet alder/helbred. Kunne 

man evt. få Per Madsen fra Viborg kommune til at stå for det?? Linda Nielsen vil prøve at kontakte Per for at 

høre, om han vil påtage sig denne opgave. Den praktiske udførelse og den administrative opgave kan evt. 

deles.  

Jægerrådet pointerer, at det indebærer sanktioner, hvis man ikke til-/afmelder deltagere.  

 

Pkt. 8) Fastsættelse af regler for indskydning af salonriffel.      

Indskydningen skal godkendes af en (troværdig) person fra den lokale jagtforening/indskydningssted. 

Der skal indskydes med kal. .22 Low velocity – ej mærkebestemt.  

Der skal afgives 6 skud, hvoraf de 5 skal sidde i det sorte felt. Rammes kanten, tælles det for træf. Man kan 

skyde så mange gange, det er nødvendigt for at have sin salonriffel indskudt. Der laves fælles annonce og 

reglerne medsendes. 

  

Pkt. 9) Opfølgning på opgaver fra forrige møde.  

Hundetræningen ved Hald Sø skrinlægges. 

Erfa-møder er henvist til Bjerringbro og Omegns Jagtforening. 

   

Pkt. 10) Eventuelt.  

Afholdelse af generalforsamling i Stevnstrup Enge foregår den 17. april 2019 i Randers.  

Der vil for jagtforeninger i Viborg Kommune blive afholdt trækjagt i Stevnstrup Enge uge 41-42 (1 dag i en af 

ugerne. Afhænger helt af vejrudsigterne). 

Drivjagter afholdes følgende datoer:  

20. oktober, 16. november og 29. december – sidstnævnte primært for nyjægere.  

Herudover har Viborg Kommune mulighed for en ekstra trækjagt også primært for nyjægerjagt. 

Jens Kr. Hedegaard har været til generalforsamling i Bjerringbro og Omegns Jagtforening, hvor der bl.a. var 

debat om en evt. sammenlægning med Gudenådalens Jagtforening.    

  

Pkt. 11) Næste møde.  

Aftalt til tirsdag den 09. april kl. 19.00 på Møllen.    

  

  

Referent Jan Thostrup  

  


