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Violvej 9
7673 Harboøre
Mail: bf@famfrom.dk

JÆGERRÅD LEMVIG

Tlf.: 24 47 05 48

ÅRSMØDE LEMVIG JÆGERRÅD DEN 22. JANUAR 2020 KL. 19.00 I NEES-BØVLING-LEMVIG
JAGTFORENING
18 fremmødte jægere deltog i årsmødet.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VALG AF DIRIGENT
AFLÆGGELSE AF BERETNNG
VALG AF FORMAND
ORIENTERING OM BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
INDSTILLING AF INDTIL TO KANDIDATER TIL HOVEDBESTYRELSEN OG SUPPLEANTER
INDSTILLING AF DELEGEREDE TIL REPRÆSENTANTSSKABSMØDET (2+FORMANDEN)
ORIENTERING FRA DET GRØNNE RÅD V/BENT DAHL
EVENTUELT

Formanden bød velkommen til årsmødet for jægerne i Lemvig Kommune med tak til de
fremmødte, men med skuffelse over, at to jagtforeninger i kommunen ikke var repræsenteret på
mødet.
Ad.1:
Bjarke Kynde valgtes om dirigent.
Ad.2:
Formanden aflagde beretning defineret i følgende hovedpunkter,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BESTYRELSESMØDER (SE HJEMMESIDEN)
SOLCELLER
HJORTEVILDTFORVALTNING
STRUKTUREN
KREDSFORMANDEN
HJORTEVILDTFORMANDEN
TRÆKVILDT
MÅRHUND
KANDIDATER TIL HOVEDBESTYRELSEN

Der var opklarende spørgsmål til beretningen og især afsnittet om bekæmpelse af mårhunde blev
diskuteret og med stor opbakning til reguleringsjægerne, men med slet ros til Naturstyrelsens
håndtering og indsats på området.
Ligeledes blev der ytret ønske og håb om, at der ville blive stillet spørgsmål til landsformanden på
kredsmødet vedr. de forholdsvis mange tillidsfolk vi i 2019 har mistet. Alle med samme
begrundelse om manglende støtte fra centralt hold i DJ.
Ad.3: Formanden havde tidligere meddelt, at han var valgt for en toårig periode og ønskede ikke
genvalg. Øvrige medlemmer af jægerrådsbestyrelsen var blevet anmodet om, at find kandidater til
posten som formand.
Dette arbejde var mislykkedes, og ingen af de fremmødte havde interesse i at stille op til
formandsvalg.
Efter at dirigenten havde varslet om ny indkaldelse til ekstraordinært jægerrådsmøde meddelte
formanden, at han var villig til at forblive på posten to år mere, men på den betingelse, at måtte der
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i perioden komme en kandidat til posten, skulle der indkaldes til ekstraordinært møde med
formandsvalg.
Formanden blev herefter valg for en toårig periode.
Ad.4:
Formanden orienterede om bestyrelsens sammensætning, med to personer fra hhv. NeesBøvling-Lemvig, Ramme, Møborg og Thyborøn-Harboøre jagtforeninger.
Ad.5:
Årsmødet indstillede enstemmigt Norbert Ravnsbæk som kandidat til Hovedbestyrelsen.
Ad.6:
Årsmødet indstillede følgende personer til repræsentantskabsmødet den 20. juni 2020:



Kim Bundgaard
Jan Juul Christensen

Ad.7:
Jægerrådets Grønne Råds repræsentant Bent Dahl orienterede om arbejdet i Kommunens
Grønne Råd i 2019:
Rådet arbejder med fire strategier som følger:
1. Infrastruktur og mobilitet
2. Strategi for byer og landdistrikter
3. Klima og grøn omstilling
4. Natur og friluftsliv
Lemvig Kommune har modtaget ansøgninger på mere end 700 ha jord i kommunen.
Kommunen er meget opmærksom på hegning og uden pigtråd, faunapassager, maskestørrelse
for adgang for harer og andet fuglevildt samt højde.
Mårhundereguleringen har ligeledes været drøftet i rådet og den stor frivillige indsats
påskønnes. Det er oplyst, at der i 2019 er skudt/fanget 277 mårhunde.
Danmarks Naturfredning yder i Lemvig Kommune en stor indsats for hjælp og støtte til
bekæmpelsen.
Det er aftalt at Kommunen understøtter et lokalt høringssvar til en forvaltningsplan udarbejdet
af DN og DJ’s reguleringsjægere.
Desuden indgår Kommunen i samarbejde med 7 andre kommuner i en fælles henvendelse til
ministeren angående regulering af mårhunde.
Ad.8:
På forespørgsel blev det meddelt, at Lemvig Jægerråd indkalder kandidater til Hovedbestyrelsesvalg når disse kendes, og i god tid før kredsmødet.
Ligeledes blev der forespurgt om baggrunden for, at de lokale jagtforeninger ikke, som i andre
skovdistrikter, bliver inviteret på jagt i Klosterheden.
Der var stor enighed om, at det er uheldigt at Naturstyrelsen har droppet invitationsjagterne,
men fortsat ønsker samarbejde med DJ.
Årsmødet vedtog, at der skal rettes henvendelse til det lokale skovdistrikt vedr. invitationsjagterne, i forsøget på at få genetableret disse, og i benægtende fald at få en begrundelse af
hvorfor der ikke er ensartede forhold distrikterne imellem.
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Der blev også stillet spørgsmål til brugerrådet for Klosterheden hvor der ikke har været afholdt
møde siden sammenlægningen af de to skovdistrikter.
Om de to brugerråd vil blive slået sammen til et vides ikke. Årsmødet vil gerne henstille til
distriktet, at der forbliver to brugerråd, et for Klosterheden og et for Ulfborg distriktets størrelse
og geografiske forhold tager i betragtning.
Efterfølgende årsmødet:
INDLÆG VED HB-MEDLEM NORBERT RAVNSBÆK OG KONSTITUERET FORMAND JAN
B. RASMUSSEN.
Mødet slut kl. 22.30
Referent: BF
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