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KREDSBESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 3.  MARTS 2020,  
KL 17.30, AULUM FRITITDSCENTER 

Afbud fra Peter Madsen og Per Vinter 

DAGSORDEN:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde.  

3. Svar fra Torben Schulz, ang. DJ Hjortevildtudvalg. 

4. Ansøgninger til DJ-puljen første runde 2020 

5. Procedure for tilmelding af mandater til Kredsmødet 

6. Orientering siden sidst fra DJ 

7. Kredsens økonomi   

8. Orientering fra HB 

9. Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer.  

10. Dato og emner for kommende kredsbestyrelsesmøde  

11. Evt.  
 
Ad.1: 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad.2: 
Underskrivelse af referat fra sidste møde udsættes til næste møde. Sekretæren havde ved en fejl ikke 
medtaget referatet til mødet. 
 
Ad.3: 
Der er modtaget svar fra Hjortevildtformand Torben Schulz på kredsens spørgsmål vedr. bemyndigelse til at 
tage beslutning på NHVG vedr. formandsposterne i RGHV. 
Kredsbestyrelsen tog svaret til efterretning. 
 
Ad.4: 
Der var modtaget 4 ansøgninger til første ansøgningsrunde af DJ-puljen. 
Kredsen har i 2020 ca. kr. 170.000 til rådighed. Det besluttedes at reservere ca. 50 % af beløbet til anden 
ansøgningsrunde, som slutter 15. maj 2020. 
 
 
Følgende fire jagtforeninger havde ansøgt om støttebeløb: 
Gjellerup Sogns Jagtforening. Ansøgt kr. 30.495, bevilget kr. 30.495. 
Aulum Grove Jagtforening. Ansøgt kr. 18.070, bevilget kr. 18.070. 
Skjern Jagtforening. Ansøgt kr. 80.000, bevilget kr. 40.000. 
Romlund Jagtforening. Ansøgt kr. 34.500, bevilget 0 kr. 
Østrup Sogns Jagtforening. Ansøgt kr. 20.000, bevilget 0 kr. 
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Ansøgningerne fra Skjern Jagtforening, Romlund Jagtforening og Østrup Sogns Jagtforening overføres til 
videre behandling i 2. ansøgningsrunde. 
 
Bestyrelsens tildelingsparametre var bl.a. tidligere opnåede tilskud og foreningslikviditet. 
 
Ad.5: 
Der åbnes onsdag den 4. marts for elektronisk tilmelding til kredsmødet den 15. marts i Aulum. 
 
Ad.6: 
Formanden havde fået henvendelse fra Jens Venø, fmd. Markvildtet vedr. en eventuel omlægning af 
arbejdet for vildplejerådgiverne til også evt. at omfatte markvildt og kontakten til reguleringsjægerne. 
 
Stormøde ang. fjervildt og udsætning vil dække kreds 2 og 3 og afholdes i Silkeborg den 15. juni 2020. 
 
Naturstyrelsen Vestjylland har den 2. marts afholdt møde med mårhundekoordinatorerne og 
jægerrådsformændene under enhedens område. 
 
Naturstyrelsen giver nu tilladelse til, at der kan reguleres mårhund, mink og vaskebjørn på statens arealer. 
For interesserede reguleringsjægere vil der blive underskrevet en kontrakt med vilkårene for reguleringen. 
 
Koordinatorerne vil sammen med NST Vestjylland iværksætte arbejdet med at finde interesserede jægere. 
 
Der vil i NST Vestjyllands regi blive afholdt et stormøde om emnet senere efteråret 2020/foråret 2021. 
 
Ad.7: 
I.a.b. 
 
Ad.8: 
Norbert orienterede fra HB som følger: 
 
Whistleblower anmeldelser 
Der har været nogle enkelte anmeldelser siden opstarten, som er håndteret.  
Når der anmeldes anonymt, gør det det svært at stille opklarende spørgsmål. Der blev bedt om, at der ved 
anmeldelsen gøres synligt, at hvis der oplyses navn, er det kun PWC som modtager af anmeldelsen, som 
kan se den pågældende anmelder. 
 
Formandsvalg 2020  
HB har godkendt planen for valgkampen. Der arrangeres fire valgmøder. Den 29. april i Ringsted, den 6. maj 
i Aars, den 7. maj i Billund og den 20. maj i Odense. 
Det bliver næstformanden, der styrer valgkampen og er mødeleder på valgmøderne. Næstformanden sikrer, 
at de begge får tilsendt samme materiale. Kandidaterne får transportomkostningerne dækket til 
kredsmøderne, hvis kandidaten er inviteret og endvidere til de fire valgmøder og repræsentantskabsmødet. 
En samlet afregning for transportomkostninger indsendes til administrationen efter 
repræsentantskabsmødet. 
 
Strategiske og politiske indsatsområder   
Det blev aftalt, at statusoversigten med uddybende forklaringer sendes til kredsformænd, jægerrådsformænd 
og udvalgsformænd. 
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DJ's økonomi  
Der forventes et årsresultat for 2019 på 2,2 mio. kr. Indregnes resultatet for DJ Administration A/S også, 
forventes det samlede resultat at blive på ca. 2,1 mio. kr.  
Egenkapitalen forventes at lande på godt 48 mio. kr. 
 
Medlemstal for januar 2020 
Antal medlemmer er steget lidt i kreds 2, med 5 medlemskaber til i alt 14.396 
Antal medlemmer (unikke) er faldende i kreds 2, med 75 medlemmer til 10.913. 
 
Ad.9: 
Bjarne From orienterede om, at bestyrelsesansvarsforsikring kan tegnes på udvidede bestemmelser. 
Indstillingen er fremsendt fra udvalget til HB, der afgør om forsikringen alene betales af Forbundet, eller det 
skal være foreningsbetalt og, at Naturstyrelsen Vestjylland, efter anmodning, vil indkalde Jægerforum 
dækkende hele enheden, for bl.a. at drøfte jagt på statens arealer. 
 
Ad.10: 
Kommende møder er fastlagt som nævnt i forrige referat. Emne til kommende møde vil bl.a. være beslutning 
om, hvordan kredsens overførte overskud fra 2019 kan benyttes til tiltag eller andre aktiviteter i kredsen. 
 
Ad.11: 
Kredsbestyrelsen mødes til formøde for Kredsmødet den 15. marts 2020, kl. 08.00 
 
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 

 

_______________________ 
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