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Kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2020 KL. 18.00, Aulum Fritidscenter.  

 DAGSORDEN:  

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden. 
2. Underskrivelse af referater fra sidste møder.  
3. Kredsmødet i Plexus den 13. august 2020, tidsplan, tilmelding og betaling. 
4. Opstillingsmøde til HB, dato og sted. 
5. Ansøgninger til DJ-puljen anden runde 2020.  
6. Drøftelse af notat ”Kredspuljer”. 
7. Orientering siden sidst fra DJ. 
8. Kredsens økonomi. 
9. Orientering fra HB. 
10. Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer.  
11. Dato og emner for kommende kredsbestyrelsesmøde og møde med valgte til 

repræsentantskabet. 
12. Eventuelt. 

 
Ad.1: 
Dagsorden godkendt u/b. 
 
Ad.2: 
Referater fra de to sidste møder underskrevet. 
 
Ad.3: 
Kredsmødet afholdes som annonceret torsdag den 13. august kl. 18.00 på Plexus i Idom. 
Indskrivning fra kl. 17.00. 
Formanden udarbejder dagsorden, der fremsendes til jægerrådsformændene for videreformidling 
til jagtforeningerne. Der vil være elektronisk tilmelding på FLEXBILLET med mandat tilmelding og 
tilmelding af deltagere uden stemmeret. 
Grundet manglende aktiviteter de sidste måneder, er der så god økonomi i kredsen, at kredsmødet 
vil være gratis for medlemmerne. 
 
Ad.4: 
Opstillingsmøde for kandidater til valg til hovedbestyrelsen afholdes i Aulum Fritidscenter den 11. 
august kl. 19.00. 
Kandidater på valg til HB er Norbert Ravnsbæk og Lars Chr. Rejkjær. 
Formanden fremsender invitation til jægerrådsformændene for videreformidling til jagtforeningerne. 
Tilmelding skal foretages på FLEXBILLET. 
 
Ad.5: 
Der var modtaget i alt 11 ansøgninger om projektstøtte fra DJ-puljen til en samlet ansøgt sum på 
kr. 597.000. 
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Kredsens rådighedsbeløb, efter udbetaling fra 1. ansøgningsrunde er kr. 80.970. 
Kredsbestyrelsen var derfor nødsaget til en selektiv vurdering for udvælgelse af tilskudsmodtagere. 
Foreninger, der tidligere havde fået tildelt puljebeløb, blev ikke kvalificeret til udvælgelse, ligesom 
ansøgninger, der manglede dokumentation og eller bilag, ligeledes blev diskvalificeret.  
 
Følgende foreninger blev tildelt puljestøtte som følger: 
Hammershøj Jagtforening,  kr. 21.000 
Holstebro Jagtforening,  kr. 40.000 
Råsted Jagtforening,  kr. 19.000 
 
Kredsbestyrelsen beklager meget, at det ikke var muligt at honorere de mange gode projekter og 
tiltag som ansøgt og håber foreningerne finder mulighed for anden økonomisk støtte. 
 
Kredsbestyrelsen vil arbejde for, at det nuværende system med to ansøgningsrunder, ændres til 
kun en ansøgningsrunde, ligesom kredsbestyrelsen på et senere møde vil drøfte muligheden for at 
kunne udarbejde et kvalificeret bedømmelsesgrundlag for tildeling af projektstøtte. 
 
Ligeledes finder kredsbestyrelsen det ærgerligt, at ansøgninger diskvalificeres på grund af 
manglende eller forkerte oplysninger og bilag.  
Foreningerne opfordres derfor til, at procedurerne, som anført på ansøgningsblanketterne, nøje 
gennemlæses og følges. 
 
Ad.6: 
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at kredsenes eventuelle ikke brugte midler på 
budgetterne tilbageføres til kredsene. 
 
For regnskabsårene 2018 og 2019 er der således tilbageført kr. 250.000 til kredsens 2020 budget, 
som kan benyttes efter de normale økonomiske retningslinjer. 
 
Kredsbestyrelsen ønsker at være medvirkende til, at fremme ideer og forslag, der kan styrke og 
gavne jagtforeningerne og med samtidig fokus på medlemsrekruttering. 
Kredsens HB-medlem vil sammen med udvalget for messedeltagelse drøfte og fremsende forslag 
til behandling på et kredsbestyrelsesmøde i efteråret. 
 
Puljens størrelse taget i betragtning, vil kredsbestyrelsen i 2020 være åben for ansøgninger fra 
foreninger, der måtte have helt ekstraordinære og exceptionelle projekter til gavn for jagtens 
fremtid. 
For at kunne komme i betragtning skal foreningerne fremsende motiveret ansøgning til sekretæren 
pr. mail (bf@famfrom.dk) senest den 1. oktober 2020. 
 
Ad.7: 
Formanden orienterer: 
Referat fra mårhundemødet i Klosterheden - og lidt kommentarer: 
· Legitimationskort – vi finder en løsning, som nok i første omgang bliver en lokal model. 
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· Vi er i gang med registrering af baitpladser (både ”med og uden ost m.v.”) samt fælder, så vi i     
  i fællesskab kan få et overblik over indsatsen. 
· I må meget gerne viderebringe dette ønske: data/positioner på fælder og baitpladser må I gerne   
  indsende, så vi sammen kan få et samlet overblik. 
 
Vi har fået adgang til de baitpladser, der indmeldt til Miljøstyrelsen/Mariann Chirel – så dem 
behøver I ikke sende data på.      
Samarbejde er vigtigt for at få succes. Baitpladser skal koordineres, så en ny plads ikke forringer 
chancerne på en eksisterende 
Det er ikke vigtigt, hvem der skyder/fanger mårhunden – men vigtigt, at den bliver skudt/fanget!          
Er der gode ideer/forslag til nye pladser på Naturstyrelsens arealer, vil vi gerne have en melding, 
så I er meget velkomne til at maile til jhj@nst.dk eller ringe på 20 31 11 80.  
 
Vi har i denne specielle tid med Corona fået gode erfaringer med brugen af virtuelle møder, hvorfor 
der er et ønske om at fastholde og udvide brugen heraf i den udstrækning, det er hensigtsmæssigt.  
Vi tilbyder derfor, at du kan booke virtuelle møder i programmet Teams via administrationen.  
Hvordan: 
Du sender en mail til Teams@jaegerne.dk. Heri anfører du: 
•  Mødets navn 
•  Mødedato 
•  Start og slut tidspunkt 
•  Mailadresserne på dem der skal deltage. 
Så booker vi mødet, og der bliver sendt en mødeindkaldelse til dig og deltagerne. I 
mødeindkaldelsen er der et link, som du og deltagerne skal benytte, når I skal deltage i mødet.  
Alle der har en pc, tablet eller IPhone kan åbne linket. Og selvom du som mødeleder ikke har 
programmet installeret, kan du stadig bruge faciliteterne heri. 
Der vedlægger et par vejledninger, som sendes ud sammen med mødeindkaldelsen, og som også 
bliver lagt på tillidsmandsnettet under skabeloner.  
Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til en at skrive til Teams@jaegerne.dk, ringe til mig eller 
ringe til den sekretær, du plejer at tale med i Jagtens Hus. 
 
Tilmeldingerne til mødet og webinaret er klar.   
Torsdag den 25. juni 2020 – Online webinar for alle – link: https://flexbillet.dk/dj-
kursus/event/r44sef 
 
DJ lederdag, Lederuddannelsen – ledelse af frivillige  
Tid: Lørdag Den 5. september 2020   
 
Formål: At styrke ledelse af frivillige og sammenhængskraften hos uddannede DJ ledere – ledelse 
af frivillige, HB, Kredsformænd og Aktivitetsudvalgsformænd.  
 
Form: Undervisningen gennemføres som case-orienteret undervisning, hvor erfaringsudveksling er 
gennemgående for de praktiske øvelser. Det vil sige, at deltagerne præsenteres for værktøjer og 
teori, som via cases trænes og afprøves i praksis ud fra egne og andres erfaringer. Deltagerne vil 
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derved få mulighed for at anvende den tillærte teori og omsætte den til handling med afsæt i 
erfaringer. 
Målgruppe: Uddannede DJ ledere – ledelse af frivillige, HB, Kredsformænd og 
Aktivitetsudvalgsformænd: 
Sted: Jagtens Hus, Molsvej 34, Kalø, 8410 Rønde    
Kursusleder Niels Søndergaard 
 
Dialogmødet om udsætning og opdræt i Silkeborg 16. september 2020.  
Deadline for tilmelding vil officielt være tirsdag den 1. september.  
Det vil være her, der træffes beslutning om, hvorvidt mødet afholdes eller ej ud fra de tilmeldinger, 
der er kommet. Derefter kan deadline godt ændres, så der evt. kan komme flere deltagere på. 
 
Program: 
Kl. 19.00 - 19.20           Velkomst ved kredsformand/formænd 
Kl. 19.10 – 19.20          Status på proces v/Formand for markvildtudvalg og HB Jens Venø 
                                     Kjellerup, Danmarks Jægerforbund 
Kl 19.20 – 19.45           Orientering om Fødevarestyrelsens kampagne om sporbarhed ved 
                                     indførsel af fjervildt fra udlandet v/ Special konsulent og dyrlæge 
                                     Stig Jessen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen 
Kl. 19.45 – 20.15          Kaffe og kage 
Kl. 20.15 - 20.30          Orientering om Biotopplanerne og udsætning af fasaner og agerhøns 
                                     v/Søren Egelund, Miljøstyrelsen 
Kl. 20.30- 21.45           Gennemgang af udfordringer, diskussion og videre proces 
Kl. 21.45 - 22.00          Opsamling og konklusion 
 
Mød formandskandidaterne. 
Kom og lær de to kandidater bedre at kende, når der afholdes valgmøder rundt om i landet. Der 
afholdes i alt fire valgmøder, og alle er velkomne. 
I september 2020 er der valg til formandsposten i Danmarks Jægerforbund. Valget står imellem de 
to kandidater Claus Lind Christensen og Jesper Lindgaard. 
Kom og lær de to kandidater bedre at kende, når der i løbet af august afholdes valgmøder fire 
forskellige steder i landet. Efter en kort præsentation fra hver af de to kandidater vil der være 
mulighed for at stille spørgsmål fra salen. Mødet ledes af Henrik Frost Rasmussen, næstformand i 
Danmarks Jægerforbund. 
Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig. Der vil blive serveret en kop kaffe undervejs. 
Tid og sted for valgmøderne ses under pkt. 9. 
 
Ad.8: 
Kredsens økonomi er i top, desværre grundet COVID-19. 
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Ad.9: 

HB-medlemmet orienterer: 

Hovedbestyrelsesmøder: 

Siden marts med COVID-19 situationen, har der som en naturlig afledning deraf, været afholdt 8 

Microsoft Teams-møder. Det har været kortere møder, og derved flere. Mødeformen er effektiv, 

når der skal afklares eller laves opfølgning. I fremtiden kommer denne mødeform til at afløse nogle 

af møderne. Men videomøder er ikke hensigtsmæssigt i alle henseender, og kommer ikke til at 

afløse de fysiske møder.  

Formandsvalg 2020:Der er fastlagt valgmøder for formandskandidaterne, den 17. august i 

Ringsted, den 18. august i Billund, den 19. august i Odense og den 20. august i Aars. 

Strategiske og poliske indsatsområder: Jagttidsforhandlinger i gang, hvor der blev afholdt Webinar 

den 8. juni omkring tankerne bag forhandlingerne, samt indsatsområderne. 

DJ's økonomi / Årsrapporten 2019:Der forventes et årsresultat for 2019 på 2,2 mio. kr. med en 

egenkapital på kr. 48,1 mio. 

Medlemstal for april 2020: 

De sidste medlemstal der er udleveret fra administrationen, er fra april måned. 

Medlemskaber er faldet i kreds 2, fra 14.990 til 14.890 medlemskaber. 

Antal medlemmer (unikke) er faldene fra 9.209 til 9.019. For hele forbundet er antal medlemmer 

faldet 2,7 %. 

Dansk Jagtforsikring: 

Der har været møde med Miljøstyrelsen omkring fremtiden for Dansk Jagtforsikring. Miljøstyrelsen, 

som er medejer, vil gerne ud af ejerkredsen. 

Udbud: 

Der er indsendt bud fra forbundet på de tre udbudsområder, uddannelse, markvildt og 

kommunikation. 

De tre udbud har indflydelse på forbundets økonomi. Især uddannelsesudbuddet, som er 

økonomisk forgrenet til mange andre områder og aktiviteter. 

Kreds Indtægt/omkostning R-Periode B-Periode Diff-Periode R-ÅTD B-ÅTD Diff-ÅTD Årsbudget Restbudget

Kreds 2

Indtægt 41.776 -41.776 138.481 -138.481 451.736 451.736

Omkostning -3.960 -129.952 125.992 -21.680 -202.586 180.906 -691.084 -669.404

Kreds 2 Total -3.960 -88.176 84.216 -21.680 -64.105 42.425 -239.348 -217.668
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I fremtiden skal der lavet et transparent indsigt for uddannelsesområderne, - især projektområdet. 

Hvis der skal udvides eller tilskæres på området, er beslutningsgrundlaget ikke fyldestgørende. 

Ny direktør til forbundet: Processen for ansættelse af ny direktør til forbundet blev opstartet sidst i 

februar. Der har været stor interesse for stillingen, og der forventes en afklaring inden sommer. 

Det havde selvfølgelig været hensigtsmæssigt, at ansættelsen af direktøren havde ventet til efter 

repræsentantskabsmødet. Men efter at repræsentantskabsmødet blev udsat til medio september, 

er det svært at udsætte processen, hvor vi derved kan komme til at vente længe med en 

ansættelse af en ny direktør.  

Når en kandidat er udvalgt, kan der måske være 4-6 måneders tiltrædelsesperiode, og derved kan 

ansættelse først blive ultimo 2020 eller i værste fald Q1-2021. 

Trofæbehandling: 

Der er påbegyndt en proces for den fremtidige set up i forbundet omkring trofæopmåling, og der 

kommer et nyt omlæg til hovedbestyrelsen senere på året. 

Ad.10: 

Der meldes om en stor indsats ved regulering af mårhunde, råger og måger i stort set alle 

områder. 

Ad.11: 

Der er modtaget to kandidater til posten som formand for den regionale hjortevildtgruppe. 

1. Ringkøbing-Skjern Jægerråd indstiller Jan Fruer Madsen. 

2. Holstebro Jægerråd indstiller Leif Filsø. 

Kredsens jægerråd anmodes om inden den 30. juni at meddele deres 

kredsbestyrelsesrepræsentant en prioriteret indstilling. 

Den 11. august kl.17.00 afholder kredsbestyrelsen møde med kandidaterne og indstiller herefter i 

prioriteret rækkefølge til Hovedbestyrelsen. 

Ad.12: 

Næste kredsbestyrelsesmøde afholdes i Aulum Fritidscenter den 11. august kl. 17.00. 

Samme aften er der indbudt til debatmøde med de to kandidater, Norbert Ravnsbæk og Lars Chr. 

Rejkjær, som opstiller til Hovedbestyrelsen. Mødet afholdes ligeledes i Aulum Fritidscenter kl. 

19.00. 
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Kredsens udlånstrailer med informationsudstyr kan ikke længere opmagasineres i Herning 

området. 

På næstkommende møde, skal der gerne være forslag om muligheder for omplacering af traileren. 

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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