
Referat af møde i Jægerrådet Jammerbugt Kommune 

den 

8. januar 2020 

Til stede:  Peter Holm, Poul Stensbek Pedersen, Lars Kristensen, Henning Kiil, Andreas Brun Jensen, Leif 

Kjeldgaard, Kaj Christensen, Leif Højbjerg, Rolf christensen Søren Drustrup. 

 

 Godkendelse af referat. 

 Formandens beretning 

  Mårhunde projekt. 

  Kommunemesterskab for hunde. 

  Skydecenter Østerild.   

  Aktivitet i jægerrådet. (Foredrag, udflugt 

mm.) 

 Årsmødet 

Hvad skal der ske på årsmødet 2020 

 Foredrag om hunde.  

Delegerede til Repmødet.  

Valg af formand. 

 ● Næste møde?   

 ● Event.   

  

 Godkendelse af referat 

Ingen bemærkninger 

  

Formandens Beretning.  

Der har været kredsmøde i december måned. Der blev givet orientering om skydecenter i Østerild og 

Tolne, samt drøftelser om ny struktur. Der er stor bevågenhed om eventuelle arealbegrænsninger for 

kronhjorte. Der har været drøftelse om eventuelle ændringer af ekstraordinære medlemskaber. 

Drøftelse af mårhundeindsatsen og hvad vi kan gøre for at begrænse disse. Der har været projekt med 

etablering af faunastriber. Det har været en fin succes med mange deltagere. 

  

Mårhundeprojekt 

Det aftaltes at Lars Kristensen vil forsøge at få ansøgning om tilskud med i det Grønne Råd/Teknik Miljø. 

 Der skal arrangeres kursus i februar/marts måned i Udklit nord for Fjerritslev. 

 Poul S Pedersen tager kontakt for at arrangere dette. Jesper Pallesen forsøger at skaffe midler fra fonde 

mv. 

 

Kommunemesterskab for hunde 

Moseby Jagtforening har rettet henvendelse til Jægerrådet ang. etablering af et kommunemesterskab i 

Jammerbugt Kommune. 

 På sidste møde blev der nedsat et ad hoc udvalg blandt de foreninger, som er aktive indenfor 

hundesporten. 

John Christensen deltager fra Skovsgård Jagtforening, Glen Jensen/Karina Jensen fra Moseby 

Jagtforening, Jens Jørgen Jensen fra Saltum Jagtforening, og Peter Gram fra Gjøl Jagtforening. Det bliver 



forsøgt at finde medlem fra øvrige aktuelle foreninger. 

 

Det blev aftalt, at jægerrådet kontakter kommunens jagtforeninger for at finde ud af hvem, som har 

hundetræning. Ad hocudvalget kommer med de spørgsmål til de enkelte foreninger, som vil være 

relevante. 

  

 Skydecenter Østerild 

Jægerrådets repræsentant Leif Højbjerg fortalte at der har været 2 møder indtil videre. Naturstyrelsen 

er meget velvillig overfor etablering af det nye center. 

Der vil løbende blive afholdt møder, og næste møde er i marts måned. 

  

 Aktiviteter i jægerrådet 

Henning Kiil er koordinator for besøg på Kalø i foråret 2020 dels i Jægerforbundets hovedsæde og Kalø 

slotsruin.   

 

 Årsmødet 

Årsmødet er den 21. januar 2020 kl. 19.00 i Brovst Hallen. 

 Efter det ordinære årsmøde vil der efter kaffen komme 3 personer og fortæller om hundearbejde.  

Forslag om at medlem fra Adhoch udvalget fortæller om Kommunemesterskabet. 

 Peter Holm vil gerne genopstille op som formand. 

  

Delegerede til Repræsentantskabsmødet den 20. juni 2020. 

Rolf Christensen Klim Sogns Jagtforening 

Leif Kjeldgaard Gjøl Jagtforening 

Henning Kiil Åby Sogns Jagtforening 

Leif Højbjerg Klim Sogns Jagtforening 

 

 Suppleanter 

Jesper Pallesen 

Lars Kristensen 

Poul Stensbek Pedersen 

 

Næste møde 

Peter Holm indkalder til møde efter årsmødet. 

 

Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

  


