
Referat fra Kredsmødet i kreds 2, torsdag den 13. august i Plexus, Idom 

 

168 stemmeberettigede var mødt op på en varm sommeraften i Idomhallen. Konstitueret formand 

Jan B. Rasmussen (JBR) kunne byde velkommen, hvorefter Bjarne From blev valgt til dirigent.  

Kredsformandens beretning 

JBR kunne derefter aflægge beretning om kredsens virksomhed, som blandt andet omhandlede 

formanden Jesper Truelsens pludselige stop den 24. december 2019. Kredsbestyrelsen besluttede 

straks, at næstformanden, JBR, skulle indtræde som konstitueret formand frem til næstkommende 

kredsmøde. Linda Nielsen blev i samme periode medunderskriver på alle bilag med Jan som 

kasserer. En forvaltningsmæssig rigtig beslutning. 

Jacob Boni havde i samme periode også besluttet at forlade sin post som formand for den regionale 

hjortevildtgruppe. Op til kredsmødet var der indstillet to kandidater som ny formand, nemlig Leif 

Filsø fra Holstebro og Jan Furer Madsen fra Ringkøbing-Skjern. Førstnævnte er blevet foreslået af 

kredsbestyrelsen men endelig godkendelse er Hovedbestyrelsens beslutning. 

Både Jesper og Jacob foruden alle i kredsbestyrelsen, koordinatorerne m.fl.  blev takket for deres 

indsats for kredsens jægere. Kredsbestyrelsen har i øvrigt fået nye medlemmer: Peter Madsen fra 

Skive, Per Vinter fra Struer og Lars Erik Bitsch fra Ikast-Brande. Flemming Overgaard fra Ikast-

Brande og Lars Pultz fra Struer er ikke længere medlemmer af kredsbestyrelsen. 

Koordinatorerne 

Kredsen har fået to nye koordinatorer: Nyjægerkoordinator Jan Adamsen er blevet afløst af Freya 

Chalotte Askjær og Jagthornskoordinator Jesper Bromerholm har givet stafetten videre til Hans T. 

Stephansen. Jobbet som jagtstikoordinator et pt vakant. Kredsens koordinatorer fik på skift 

mulighed for at fortælle om deres arbejde. Alle indlæggene kan efterfølgende læses på kredsens 

hjemmeside. 

To forslag fra kredsen er blevet godkendt af repræsentantskabet uden afstemning: 

1) Forslag om at HB pålægges at definere en politik, så der kan ydes juridisk og økonomisk 

støtte til jagtforeningsbestyrelser, der indstævnes eller på anden måde udsættes for forhold, 

der måtte kræve juridisk bistand 

2) Forlag om at HB pålægges at etablere en bestyrelsesansvarsforsikring for forbundets lokale 

jagtforeningsbestyrelser 

Større arrangementer 

Landsskuet i Herning er blevet aflyst grundet corona-situationen. Jagt & Mennesker på Hjerl Hede 

er efter 7 år sat på pause i samråd med frilandsmuseet. 

Kredsbestyrelsen er åben for ansøgninger fra foreninger, der måtte have ”helt ekstraordinære og 

exeptionelle projekter til gavn for jagtens fremtid”. Ansøgninger skal sendes til: bf@famfrom.dk 

senest 1. oktober 2020. Fra 2018 og 2019 er der tilbageført 250.000 til kredsens 2020-budget. 
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Mårhunde 

Mårhundebekæmplsen er et samfundsproblem og ikke en opgave, jægerne skal stå alene med. Det 

undersøges stadig, om der kan etableres en anden udgiftsfordeling omkring arbejdet med at 

bekæmpe den invasive art, ligesom det måske fremadrettet bliver mulighed for, at jægerne kan 

deltage i reguleringen på staten arealer. JBR rettede en stor tak til de, der yder en stor, frivillig 

indsats. 

Hjortevildt 

Vedr. arealkravet er kredsen stadig helt på linje med DJ. Vigtigt at DJ stadig sidder for bordenden i 

VFR (Vildtforvaltningsrådet), og aktivt deltager i alle forhandlinger, der vedrører vores natur- og 

jagtinteresser.  

JBR fortalte, at det kan være ”en ensom post” at sidde som regional hjortevildtformand. Af samme 

grund har kredsbestyrelsen besluttet at nedsætte et udvalg bestående af kredsbestyrelsesmedlemmer, 

der har til opgave at være en hjælpende faktor. 

DJ-puljen 

I 2020 har DJ-puljen været på 170.000. Oversigt over ansøgninger og bevillinger vil af 

administrationen i DJ blive offentliggjort på DJ´s hjemmeside. 

Jægerrådsmøderne 2020 

JBR og Norbert har sammen deltaget i jægerrådsmøderne rundt om i kredsen. JBR giver udtryk for, 

at det har været en øjenåbner for, hvor mange aktiviteter foreningerne har gang i. 

HB-valg og formandsvalg 

Der har i kredsen været afholdt to kandidatmøder til HB-valget; et i Aulum og et i Råsted. På 

kredsmødet fik de to kandidater; nuværende HB-medlem Norbert Ravnsbæk og udfordreren Lars 

Christian Rejkjær mulighed for at gentage deres ”valgtaler samt svare på direkte spørgsmål fra 

salen. Der blev udtrykt tillid og mistillid fra/til begge ”lejre”. Kampiveren var intakt. Afstemningen 

gav Norbert Ravnsbæk 92 af de afgivne 168 stemmer, mens Lars Christian Rejkjær fik 72 stemmer. 

4 stemmer var blanke. 

I år er der også valg til formandsposten i DJ. Claus Lind Christensen har fået en udfordrer, Jesper 

Lindegaard. Der var desværre ikke på kredsmødet tid til, at de to kandidater kunne ”dyste”, men 

deres profiler er kendte blandt andet fra DJ´s hjemmeside. 

Som afslutning på sin beretning takkede JBR alle dem, som på forskellig måde har bidraget til 

kredsens høje aktivitetsniveau. 

Kredsens økonomi 

Det er på kredsens hjemmeside muligt at se tallene for kredsens økonomiske forbrug. 

Valg af kredsformand 

Jan B. Rasmussen blev uden modkandidat – og med applaus - valgt som ny kredsformand. Der vil 

på et efterfølgende kredsbestyrelses møde samme aften blive vedtaget en kondtituering af 

kredsbestyrelsen 



Claus Lind Christensen 

Efter pausen fik Claus Lind Christensen ordet. Han fortalte blandt andet om den ”lille” og den 

”store” evaluering af jagttiderne. Jagttiden på ringduer er administrativt (og uden om VFR) udskudt 

til den 10/11, en procedure CLC ikke var tilfreds med. 

Den nuværende regering og dens støttepartier har en meget ”grøn” profil, som konstant italesætter 

rødlister, bæredygtighed, urørt skov m.m. – noget VFR og DJ konstant skal navigere i forhold til.  

Medlemstallene er altid interessante, og tendensen med, at især de store byer bidrager positivt, var 

nok overraskende for mange.  

Strukturudvalgets arbejdes resultater vil langsomt men sikkert blive implementeret; et af 

fokuspunkterne er en frisættelse af kredsene og jægerrådene, herunder en større grad af 

selvbestemmelse – også økonomisk. 

CLC nævnte også, at DJ fremover kommer til at sætte fokus på faunaforbrydelser, sikkerhed ved 

riffeljagt, usædvanlige hegn, stigende gåsebestand, der udfordrer sikkerheden omkring lufthavne, 

opdateringer af hjemmesiden og forholdet regulering/jagt. 

Afslutningsvis takkede CLC Jens Kjær for sit arbejde som konstitueret direktør i DJ og bød 

samtidig Karen Friis velkommen som Michaels Stevns afløser.  

Jens Kjær 

Jens Kjær fremlagde i sit indlæg dokumentation på DJ´s gode økonomi, eksempler på arbejdet på at 

gøre DJ fremtidssikret i forhold til IT og medlemsservicen blandt andet Jæger App´en.  

Karen Friis 

Karen Friis præsenterede sig selv for første gang for kredsen og blev vel modtaget med applaus. 

Hun gentog sine kernværdier, som er: fællesskab, tillid og samarbejde. 

Valg af delegerede til rep-mødet 

De af jagtforeningerne indstillede blev valgt. 

Overrækkelser 

Norbert Ravnsbæk uddelte en DJ`s fortjeneste bronzenål til Niels Olesen fra Nr. Vium Troldhede 

jagtforening for lang og tro tjeneste i jagtens tjeneste. Freya Chalotte Askjær, Kim Bjerre og 

Sigvald Graversen fik samtidig DJ´s nål for gennemført Lederuddannelse. 

Bjarne From kunne herefter takke forsamlingen for god ro og orden, som også omhandlede 

overholdelse af alle sikkerhedsforanstaltningerne i forb. med Covid-19. 

 

Ref.: Troels Romby Larsen 

 

 


