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KREDSBESTYRELSESMØDE DEN 17. februar 2020 KL. 19.00.  
Nymøllevej 2, Råsted. Holstebro 

 
Tilstede: Hele kredsbestyrelsen samt gæsterne Lars Pultz og Flemming Overgaard. 

DAGSORDEN:  

1. Velkomst og kort præsentation af ny valgte til kredsbestyrelsen: 
Per Vinter, Struer, Lars Erik Bitsch, Ikast-Brande og Peter N.R. Madsen, Skive. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Underskrivelse af referat fra sidste møde. 

4. Valgt til HB, herunder drøftelse af opstillingsmøder. Opstillet i kreds 2: 
Norbert F.V. Ravnsbæk, Holstebro. Lars Christian Rejkjær, Ringkøbing. 

5. Hjortevildtudvalg Vestjylland, indstilling fra Ringkøbing Skjern, Jan Furer Madsen, Ringkøbing.  

6. Jagthornskoordinator Kreds 2. Indstilling Hans T. Stephansen, Skive. 

7. Indstilling fra Vium Troldhede Jagtforening og Holmsland Jagtforening om tildeling af bronzenåle. 

8. Kredsmødet i Plexus den 15. marts 2020. 

9. Orientering siden sidst fra DJ. 

10. Kredsens økonomi.  

11. Orientering fra HB. 

12. Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer.  

13. Datoer for kommende kredsbestyrelsesmøder. 

14. Evt.  
 
Ad.1:  
Formanden bød de nye kredsbestyrelsesmedlemmer fra Skive, Struer og Ikast-Brande velkommen med 
ønsket om et godt samarbejde i kredsbestyrelsen. 
 
Ligeledes takkede formanden de afgåede medlemmer Lars Pultz fra Struer og Flemming Overgaard fra 
Ikast-Brande for godt samarbejde igennem mange år, og for deres gode og aktive indsats for Danmarks 
Jægerforbund og dermed for jagtens sag i Danmark. 
 
Ad.2: 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad.3: 
Referaterne fra de to sidste møder blev underskrevet. 
 
Ad.4: 
Kredsen inviterer til fælles opstillingsmøde med de to kandidater. Mødet afholdes i Aulum Fritidscenter 
torsdag den 12. marts kl. 19.00. Formanden udarbejder invitation og fremsender til jægerrådsformændene 
for videredistribuering. 
Jægerrådene i Holstebro, Struer og Lemvig ønsker desuden at afholde eget opstillingsmøde. 
Opstillingsmødet afholdes i Råsted mandag den 9. marts kl. 19.30. 
Jægerrådene iværksætter selv indkaldelse til mødet. 
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Ad.5: 
Der var kun indkommet een kandidat til posten som formand for det regionale hjortevildtudvalg (DRHG), som 
var Jan Furer Madsen indstillet af Ringkøbing-Skjern Jægerråd. 
 
Der kan indstilles to personer til DJ’s hovedbestyrelse, hvorfor kredsbestyrelsen forlængede perioden for 
kandidatindstillinger. 
 
Det besluttedes, at kredsbestyrelsen nedsætter et ad hoc udvalg der skal udarbejde en funktions- og 
forventningsbeskrivelse til posten som formand for DRHG. 
Udvalget skal endvidere fremkomme med forslag til, hvorledes kredsens tillidsrepræsentanter kan stilles til 
rådighed for sparring og hjælp for den kommende formand. 
Udvalget skal udarbejde minimum to bullets som fremsættes på kredsmødet med anmodning om 
modtagelse af flere interesserede medlemmer til varetagelse af denne så vigtige post. 
 
Udvalget består af Leif Filsø, Arne Thomsen, Jan B. Rasmussen og Norbert Ravnsbæk. 
 
Ad.6: 
Jagthornskoordinator Jesper Bromerholm har valgt at stoppe på posten som koordinator. Kredsbestyrelsen 
fremsætter en stor tak til Jesper for et godt og aktivt arbejde for jagthornsblæserne. 
Som ny koordinator for jagthorn indstilledes Hans T. Stephansen fra Skive. Kredsbestyrelsen godkendte 
indstillingen og ønsker Hans velkommen og ser frem til et godt samarbejde. 
 
Ad.7: 
Kredsbestyrelsen godkendte indstillingerne som fremsendes til DJ med anbefaling. 
 
Ad.8: 
Arbejdet med den digitale tilmeldingsløsning er på plads, og der vil snarest blive fremsendt orientering og 
procedure til jagtforeningsformændene. Troels Romby Larsen forespørges om tilsagn for referatskrivning på 
kredsmødet. 
 
Ad.9: 
Der var indkommet svar fra DJ’s hjortevildtsformand Torben Schulz på bestyrelsen anmodning som 
beskrevet i referatet fra forrige møde. 
Det fremgik af svaret, at kredsen havde mulighed for at indstille en midlertidig substitut til posten som 
formand for RGHV. 
På denne baggrund indstillede kredsbestyrelsen Leif Filsø som substitut med øjeblikkelig virkning indtil 
endelig valg af ny formand. 
 
Yderligere fremgik det af svaret fra Torben Schulz, at DJ ikke kunne få flertal i Hjortevildtudvalget for at 
formandsposten ikke nødvendigvis skulle være DJ’s repræsentant, og at der var fremsendt en enig indstilling 
til Vildtforvaltningsrådet om almindelig demokratisk valg af formand for DRHG. 
 
Kredsbestyrelsen tog dette til efterretning, men besluttede at fremsende nyt spørgsmål til hjortevildts-
formanden med anmodning om en uddybende forklaring på, om der var bemyndigelse fra HB til at stemme 
for en indstilling, hvor jægerne ikke længere var fødte formænd for udvalgene, - og et forslag som var imod 
en tidligere HB beslutning og indstilling til Vildtforvaltningsrådet. 
 

http://www.jaegerforbundet.dk/
http://www.jaegerforbundet.dk/


 

 

 
 

                                                                                                               KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND 

 

 

 

 

    

       Side 3 af 4 

 

 

 

 

Formanden har deltaget i Aktivitetsudvalgsmøde på Kalø hvor bl.a. fremlagdes en rapport over større 
arrangementer, hvor DJ aktivt har deltaget. 
 
Ligeledes var der på mødet indlæg ved jagtfaglig chef Niels Søndergaard om udsætning af fjervildt, hvor 
især de lovkrævede indrapporteringer var i focus. 
 
Ad.10: 
Kassereren informerede om kredsens økonomiske situation og meddelte, at det forventede årsresultat var 
nedjusteret grundet meget sene fremsendelser af tilgodehavende udlæg. 
 
Årets overskud blev på kr. 91.234 som DJ overfører til dette års budget som et større rådighedsbeløb. 
 
Årsresultatet vedhæftes dette referat. 
 
Ad.11: 
I.a.b. 
 
Ad.12: 
Bordet rundt var der informationer om bevilgede større tilskud til mårhundebekæmpelsen. Såvel VELUX-
fonden som kommunerne har bidraget med væsentlige beløb i størrelsesorden kr.50-70.000 til de enkelte 
foreninger. 
 
Ad.13: 
Kommende kredsbestyrelsesmøder: 
03. marts kl. 17.30 på Aulum Fritidscenter 
15. marts kl. 16.00 på Plexus, Idom 
16. april kl.19.00 hos Linda Nielsen, Søvsøvej 18, Viborg 
09. juni kl.19.00 på Aulum Fritidscenter (møde med delegerede til repræsentantskabsmødet). 
 
Ad.14: 
Arne Thomsen anmodede om tilsagn fra de tilstedeværende kredsbestyrelsesmedlemmer til 
planlægningsmøde for Landsskuet i Herning i perioden 2.-4. juli 2020. 
 
Norbert Ravnsbæk orienterede om, at ministeren nu havde givet endelig tilsagn om brug af natsigtekikkerter 
til regulering af invasive arter. 
 
Peter Madsen orienterede om det forestående Årsmøde i Friluftrådet Limfjordsyd, som afholdes den 11. 
marts 2020 kl 19.00 på Rettrup Kærvej 28 i Skive. 
Der skal vælges helt ny bestyrelse i en ny struktur. Det er derfor særdeles vigtigt, at der deltager som 
minimum en repræsentant fra alle jægerråd i kommunerne Lemvig, Struer, Holstebro, Skive og Viborg. 

Interesserede kan kontakte Peter på mobil nr. 51323056, men meget gerne flere for at kunne 

vælge repræsentanter fra DJ til bestyrelsen. 

På forespørgsel fra Hans Jørn Dahl opfordrede formanden alle jægerrådsformænd til at fremsende 

referater til web masteren for optagelse på kredsens hjemmeside. 
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Referent: BF 

 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Jan B. Rasmussen       Norbert Ravnsbæk              Peter N. R. Madsen 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Leif Filsø        Hans Jørn Dahl                             Lars Erik Bitsch 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Per Vinter        Arne Thomsen              Linda Nielsen 

 

________________________ 

Bjarne From 
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