
Jægerråd Holstebro 

 

                                                                 Holstebro d. 20.1.20 

 

Referat af Årsmøde d.16.1.20. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning om Jægerrådets virke 

3. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

4. Indstilling af kandidater til hovedbestyrelsen 

5. Indstilling af kandidater til repræsentantskabsmødet, 9 stk. + 3 suppleanter 

6. Indkomne forslag 

7. Indlæg af hovedbestyrelsesmedlem Norbert F. V. Ravnsbæk 

8. Evt. 

 

Ad. 1: Ole Clausen Blev valgt og konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet og 

dermed beslutningsdygtigt. 

 

Ad. 2: Leif Filsø kommenterede forholdene i Hjortevildtsudvalget. Og efterlyste 

forslag til ny formand efter Jacob Boni, som stoppede i efteråret. Nye forslag 

indsendes til kredsbestyrelsen, som indstiller kandidat til hovedbestyrelsen i 

Jægerforbundet. 

Kommenterede ligeledes Jesper Truelsens afgang som kredsformand. Jobbet er 

midlertidigt overtaget af næstfmd.  Jan B. Rasmussen, Skive. Jan B. Rasmussen har 

indvilget i tage den resterende del af Jesper Truelsens valgperiode. Dette afklares 

på Kredsen årsmøde d. 15.3.20. 

 

Rita Sønderby omtalte arbejdet i grønt råd. Ikke mange sager på dagsordenen i 

årets løb, men giver en god kontakt til kommunens naturmedarbejdere. Det har 

hidtil resulteret i et bidrag på samlet kr. 100.000 til bekæmpelse af mårhund. 



Beløbet er bevilget af 2 gange. I 2019 har vi anvendt kr. 50.000 og ligeledes kr. 

50.000 til brug i 2020. 

Vi har ligeledes anvendt ca. kr. 17.000, som stod på en konto fra et tidligere 

afholdt fællesarrangement, til indkøb af kameraer. 

Vi har for nuværende nedenstående materiel: 

22 stk. kamera inkl. simkort, 10 rævefælder, 48 hvalpefælder(mårfælder), samt 

diverse lokkelys. 

Herudover har Ulfborg Jægerforening fået et legat på kr. 10.000, som er anvendt 

til materiel i deres lokalområde. Ligeledes har Klaus Pedersen fået 5 kameraer af 

Jægerforbundet. Disse kameraer anvendes i Vinderupområdet, og styres af Klaus 

Pedersen og Daniel Sindersen. 

Bevillingen fra 2020 anvendes til fornyelse af simkort, indkøb af kameraer og 

mårfælder. 

I alt har vi i 2019 registreret 175 regulerede mårhunde i Holstebro Kommune. 

Langt de fleste er reguleret i området vest for Ulfborg. 

Vores Facebook side ”Mårhund Holstebro kommune” har pt. 262 medlemmer, 

hvor alle reguleringer vi får kendskab til lægges op. 

 

Jan B. Rasmussen deltog i mødet og benyttede lejligheden til at præsentere sig. 

Jan har været Jægerrådsformand i Skive siden det blev oprettet. I samme tidsrum 

har han også været kredsbestyrelsesmedlem. Jan pointerede, at et evt. valg til 

kredsformand havde en udløbsdato når den resterende valgperiode udløber. 

 

Ad 3: Bestyrelsen består pt.af Leif Filsø, Råsted, Rita Sønderby, Husby, Anders 

Lillevang, Ulfborg, Anders E. Christensen, Råsted, K.B.Andersen, Holstebro, Ejvind 

Grønbæk, Tvis. Jan Hein, Vinderup, Lars Brask, Naur. 

 

Ad 4: Norbert F. V. Ravnsbæk indstilles enstemmigt til kredsbestyrelsen. 

 

Ad 5: Følgende blev indstillet som repræsentant til årsmødet d. 20.06020. 

 

Rita Sønderby, Husby   2404  

Lars Jensen, Vinderup   2416  

Kim Jensen, Holstebro Strandjagt  2418   

Esben Hansen, Holstebro Jagtforening 2402  

Lars Brask, Naur   2406    



Ole Clausen, Garnisons Jagtforening 2403  

Henrik Pedersen, Ulfborg  2414  

Svend Erik Pedersen, Holstebro  2402  

Anders E. Christensen, Råsted  2408  

  

Suppliant: 

Ivan Elmholt, Bur   2401  

Jan Adamsen, Holstebro Strandjagt 2418  

K.B. Andersen, Holstebro  2402  

 

 

Ad 6: Ingen forslag modtaget. 

 

Ad 7: Norbert omtalte nedenstående emner. 

 

Jagttider: 

Processen fra start til slut. Det kan godt strække sig over 2 år fra det første 

kommissorium bliver fastlagt til det endelige forslag når frem til politisk 

beslutning. Nye jagttider vil blive gældende fra 1.7.20. 

 

Medlemsudviklingen: 

Antallet af medlemmer i de enkelte jagtforeninger er et punkt der bør drøftes ved 

hvert bestyrelsesmøde. Hvordan går det for os. Kan vi gøre det bedre og evt. 

anderledes. I Holstebro kommune går det fremad med en fremgang på 7,9 pct. 

Siden oktober 2016. Er det også sket en tilsvarende fremgang i din forening? 

 

Hjortevildtforvaltning: 

På førstkommende kredsbestyrelsesmøde i februar skal der indstilles ny formand 

for Hjortevildtgruppen Vestjylland. Jægerforbundet modtog i efteråret opsigelsen 

fra Jacob Boni. 

Den nationale hjortevildtgruppe går ind for arealkrav. Jægerforbundet er her i 

mindretal. Jægerforbundet har i den forbindelse stillet et forslag om 

forpligtigende samarbejde, som Norbert stemte imod, da han ikke kunne få oplyst 

hvad der ligger i ordet forpligtigende samarbejde.  

 

 



Økonomi: 

Jægerforbundets budget vil fremover komme under pres, hvis den nuværende 

medlemsudvikling fortsætter. Det vil langsomt gå ud over forbundets aktiviteter.  

Det er derfor vigtigt at medlemsnedgangen stoppes. Det sker kun, hvis vi hver 

især, i noget omfang, udviser respekt, ordentlighed, tillid, åbenhed og mod. 

 

Ad 8: Ingen ønskede ordet, så FMD. Leif Filsø kunne afslutte årsmødet og takkede 

for deltagelsen. 13 foreninger ud af 21 i kommunen var repræsenteret. 

 

 

Referat: 

 

Anders E. Christensen 

  

 

 

 

 

 

 


