
Årsmøde 2020  
Jægerråd Brønderslev  

Referat 
 
Den 6. februar 2020. Kl. 19.00. 
Hjallerup Jagtcenter, Kærsgård Engvej, Hjallerup 

Jægerrådsformand Henrik Hansen bød forsamlingen samt de indbudte gæster; 
Kredsformand Grethe Jakobsen, HB Medlem Leif Bach, smat repræsentant fra 
Naturstyrelsen Preben Røge, velkommen til Årsmøde i Jægerråd Brønderslev 

 
1. Valg af dirigent  
Formanden foreslog Palle Martinsen. Foreningen samtykkede og Palle modtog valget. 
PM bekræftede at mødet var indkaldt i henhold til DJ’s vedtægter. 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke i 2019 
Aflæggelse af beretning fra formanden, som nævnte resultaterne fra 
kommuneskydningen, hvor KLOKKERHOLM STOD FOR DEN STØRSTE MEDALJEHØST. 

Så har vi været til en del strukturdebat og vi afventer udkommet af dette. 
 
Rågereguleringen blev omtalt. 
Kommunens folk kommer stadig og deltager uden aftaler.  
Det vil vi forsøge at rette op på. 
 
Mårhunden blev omtalt og vi har som gæstetaler Preben Røge. 
 
Trofæaften 21. marts er blevet udvidet med trofæopmåling. Per Morville er tovholder. 
 
Kommunemesterskab foreslås at blive flyttet,  da der er sammenfald med DM for hold i 
flugtskydning. 
  

3. Grønne råd orientering 
Palle Martinsen orienterer: 
Det grønne råd få møder over året.  
Der er etableret stinet henover kommunen. 
Der er ikke meget i Grønne Råd som berører jagten. 
Kommunen arbejder med at komme igennem en masse §3 områder. 
Natura 2000 områderne finkæmmes for invasiv arter, planter såvel som dyr (mårhund).  
Løbende orientering om hvad der sker i kommunen til det grønne råd. 
De grønne korridorer blev nævnt. Det kunne være interessant at vide om nogen er 
flyttet. 
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4. Valg af formand 
 Formand Henrik Hansen modtog genvalg. Der var ikke indstillet andre kandidater, og 
der fandtes ikke modkandidater i forsamlingen. 
Henrik Hansen blev derfor genvalgt. 

5. Orientering om bestyrelsens sammensætning  
Jægerrådet består af 12 af kommunens foreninger. 
Bestyrelsen består af: 
Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt medlemmer 

6. Indstilling af to kandidater til HB og suppleanter (ikke aktuelt i år)   
Udgår – der er ingen på valg i år. 

7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 6. maj. 
Indstillede delegerede:  
Jørgen Munkholt 
Tanja Grotum Libak Christensen 
Henrik Hansen 

Indstillede Suppleanter: 
Palle Martinsen  
Peter Højgård 

8. Indlæg fra kredsformanden Grethe Jacobsen  
Grethe tegner og fortæller. 
Roser fra kredsformanden til/og for hjælpe ved arrangementer og et godt samarbejde 
ved møder. (Udpegning af diverse koordinatorer). 
Steen Larsen er overgået til anden post i DJ, hvorfor kredsen har fået ny 
hundekoordinator. En frisk og meget kompetent pige fra Støvring er blevet chef for 
hundene. 
Grethe kom vidt omkring med hvad kredsen laver og opfordrede til at holde øje med 
kredsens hjemmeside. 
Der blev slået et godt slag for frivilligheden. 
Brønderslev kommunes jagtforeninger har øget medlemstallet med 48 medlemskaber. 
Meget reklame for støttemedlemmer, som vi måske bør kigge meget mere på. 
 

9. Indlæg fra hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach 
Den kedelige struktur fik Leif æren af fortælle om. 
Arbejdet blev udlagt til et vidt favnende strukturudvalg. Strukturudvalget er kommet 
med et oplæg til DJ’s fremtidige struktur. Oplægget er overdraget til Hovedbestyrelsen 
og i øvrigt har alle jægere fået lov til at give deres besyv med.  
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Fortsat: 
Strukturudvalget har udført deres opgave, og er herefter nedlagt. HB arbejder nu med 
forslaget. 
Måske kommer der en ændring af antallet af repræsentantskabs deltagere, måske en 
mindre flok kunne blive aktuel. Repræsentantskabsmødet er et stort ”apparat”. 
Medlemskategorier flere er blevet lagt frem til diskussion. Kan vi på den måde gøre DJ 
større og mere synligt og indflydelsesrigt? 
Udsigt til kæmpe struktur - strategi arbejde. 
Jagttidsarbejde - kampen intensiveres især på dykænderne. 
De øvrige vildtarter forhandles. 
Husk at søge tilskudspuljerne ansøgningsfristen er forlænget. 
Leif slog et slag for lederuddannelse. 
WEB koordinatoren i kreds 1, benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på DJ’s nye 
app ”Jæger”. Appen har fået en del nye features – blandt andet kan man føre 
jagtjournal i appen, og når sæsonen slutter, kan man indberette vildtudbytte direkte til 
mitjagttegn.dk fra appen. Blot ved hjælp af sit jagttegnsnummer samt pinkode. Det er 
nemt – det er effektivt. 
Appen indeholder også GPS kort, som kan vise hvad der lige præcis må jages, der hvor 
du står! Kan naturligvis kun benyttes af medlemmer af DJ! 

10. Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag 

11. Eventuelt 
Reklame for Trofæaften 2020 i Hjallerup. Jægerråd Brønderslev er vært, med Per 
Morville som tovholder. 18. marts 2020. Som noget nyt: Der vil være mulighed for 
opmåling ved Trofæopmåler Rasmus Rousing. Nordisk Safari Club 
 
Efter dagsordens pkt. 7.  
Indlæg fra Preben Røge, Naturstyrelse ”MÅRHUND I Brønderslev Kommune”: 
Rigtig god omtale om vores invasive prædator MÅRHUNDEN, som nok giver voldsomt stof 
til eftertanke. Preben understreger, at man selvfølgelig også har mårhunden i 
Brønderslev kommune. Fra forsamlingen kom der også bekræftelser på, at der er nedlagt 
mårhund i Brønderslev by.  
Det går rigtig stærkt, vi ser dem desværre ikke om dagen, derfor har folk måske svært 
ved at tro på at der er så mange. 
De svømmer gerne over fjorden og vandrer rigtig langt.  
Derfor er bestanden sikkert meget større end vi tror. 
Preben Røge kom med rigtig mange oplysninger og fif til at jage Mårhunden. 
Baitpladser er vældig effektive, lys må bruges på pladsen og på riflen. 
Der skal tilladelse til at bruge ubehandlet lokkemad. 
Natlys bliver tilladt, når justitsministeren skriver under. 
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Fortsat: 
 
Til godkendelse for fodring på baitplads, kontakt: 
Marian Chrièl 
Mail:  machr@mst.dk 
Mobil: 21577075 

Dirigenten Palle Martinsen takkede efter sidste pkt. på dagsordenen for god ro og orden.  
Og afsluttede herefter generalforsamlingen. 

Da generalforsamlingen var slut, var Jægerråd Brønderslev vært ved buffet samt kaffe. 

Som sædvanlig et fantastisk og velsmagende arrangement udført af Hr. og Fru 
Hvolgaard. 

Henrik Hansen sagde herefter tak for i aften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: 
Christian Nørgaard 


