Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 22. november 2018
Tilstede: Linda Nielsen, Jan Thostrup, Kim Kiilerich, John Ø. Lund, Per Fisker og Jens Kr. Hedegaard
Afbud fra: Knud Erik Jensen, Jaime Lauritzen og Tage Toft.
Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder.
Referater godkendt og underskrevet.
Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet.
a) Kort orientering fra Kredsen.
Møde den 30.10.2018 i Skjern. Jakob Boni Jakobsen (formand for Hjortevildtsgruppen) var inviteret til at deltage. Næste møde den 29.11.2018 i Lemvig.
b) Landsskuet i Herning 4.-6. juli 2019
– Her har man igen valgt at deltage fra DJ*.
c) Jagt & Mennesker på Hjerl Hede 24.-25. august 2019
– også her deltager man i 2019, uagtet der er jagtmesse på Gram Slot. Dette gøres bl.a. for at få en ny m/k
”kørt i stilling”, da Jan B. Rasmussen stopper som formand i Skive*.
* Man vil nedsætte en styregruppe, specielt med fokus på Landsskuet, for på denne måde at få bedre overblik
over aktiviteterne, og hvilke tiltag der skal gøres.
d) Åbent Landbrug på Foulum den 16. september 2018
Her deltog bl.a. Jesper Truelsen sammen med Linda Nielsen, Jens Kr. Hedegaard og John Lund. Jan Adamsen
mødte også op til ”eventen”. Alt i alt et godt og velgennemført arrangement med omkring 1000 besøgende.
Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft).
Tage har aftalt med formanden for Viborg Trail Arena, at de laver et fælles indlæg til pressen.
Pkt. 4) Jægerråds årsmøde den 10.01.2019.
Jesper Truelsen og Norbert Ravnsbæk er inviteret og deltager. Asmildkloster Landbrugsskole er bestilt tillige
med kaffe og brød.
John Lund drager omsorg for, at PC og lyd fungerer denne aften. Per Fisker sørger for indkøb af øl og vand til
videresalg. Linda kontakter den påtænkte dirigent.
Ingen fra bestyrelsen er på valg.

Pkt. 5) Strukturudvalg Danmarks Jægerforbund.
Linda orienterede om, at der har været afholdt i alt 3 møder med 2 lørdage og 1 søndag samt et aftensmøde.
På det seneste strukturudvalgsmøde den 24. oktober blev det besluttet, at man på de fællesmøder, som er
planlagt rundt om i alle kredse, ikke bare redegør for processen, det arbejde der ligger bag, og hvor langt man
er kommet, men også opsender ”prøveballoner” på de ideer, man er nået frem til på nuværende tidspunkt. Der
var lidt delte meninger om, om det var for tidligt i processen, men da man ønsker at inddrage de menige medlemmer og få gang i en dialog, enedes man om, at det nok var den måde, man ville få flest input retur.
Mødet i kreds 2 blev holdt i Aulum den 31. oktober med ca. 55 deltagere. Det blev pointeret kraftigt, at det ikke
var et endeligt oplæg, men kun de tanker, der var tænkt omkring den nye struktur indtil nu. Der var sober stemning, men også kritiske spørgsmål, som det kunne forventes. De input, som deltagerne kom med, blev noteret
ned, og strukturudvalget skal arbejde videre med de samlede input fra alle kredse på deres næste møde den
10. december. En del mente dog, at tidsplanen var for presset, og at der ikke var tid nok til at få tingene debatteret blandt medlemmerne.

Pkt. 6) Hjortevildtsgruppen Vest- og Midtjylland.
Knud Erik Jensen deltager i mødet i Silkeborg 27.11.2018.
Jakob Boni Jakobsen har efterspurgt ”ildsjæle” fra jagtforeningerne, som har interesse for kronvildt. Linda sender besked ud til formændene for de foreninger, der ligger i Vestjyllands område for at for interesserede til at
melde sig til gruppen.
Pkt. 7) Efterårets jagter i Stevnstrup Enge.
Den 21.10.2018 har der været afholdt den første drivjagt med deltagelse af 27 personer. Udbyttet denne dag
blev 2 rådyr, 1 krikand og 3 fasaner.
Ny drivjagt afholdes den 24.11.2018.
Trækjagten (uge 47-48) er fastlagt til den 29.11.2018 med fremmøde kl. 15.45. Til denne jagt er der 11 tilmeldte.
Der afholdes bestyrelsesmøde i Randers den 05.12.2018, og der er drivjagt igen den 28.12.2018 – denne gang
primært for nyjægere. Jagterne er annonceret på DJ’s hjemmeside.
Pkt. 8) Henvendelse angående evt. kursus.
Der er indkommet en mail fra et medlem i Gudenådalens Jagtforening, der efterspørger om mulighed for, at
der kan etableres et kursus i foreningsarbejde.
Efter drøftelse i bestyrelsen var der enighed om, at vedkommende nok mere efterlyser et møde/kursus med udveksling af erfa.
Pkt. 9) Opfølgning på opgaver fra forrige møde.
Linda har siden sidst været i kontakt med Naturstyrelsen, og der ser ud til, at der kan/bliver åbnet op for en
længere periode til hundetræning/prøveafholdelse ved Hald Sø. Naturstyrelsen ville evt. ellers se, om man kan
finde et andet sted med vand.

Pkt. 10) Eventuelt.

Ingen indlæg eller kommentarer, blot oplysning om, at der er kredsårsmøde på Plexus, Holstebro den 23-032019, og at repræsentantskabsmødet afholdes i Vingsted den 22-06-2019.
Pkt. 11) Næste møde.
Årsmødet den 10.01.2019 – med mindre der dukker noget meget presserende op forinden da. Det næstkommende møde aftales efter årsmødet.

Referent Jan Thostrup

