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BERETNING KREDSMØDET I KREDS 2, TORSDAG DEN 13. AUGUST 2020 

En tirsdag eftermiddag i 2019 kl. ca. 15.30 modtog vi alle i kredsbestyrelsen en mail fra vores 
formand. Det var den 24. december, hvor duften af juleanden i ovnen allerede kunne duftes i 
stuen! 

Vores formand havde valgt at stoppe med øjeblikkelig virkning – og her blev min første ”julegave” 
pakket ud! Som næstformand i kredsbestyrelsen blev min, ellers noget beskedne, titel med ét 
aktiveret, og jeg stod nu pludselig med ansvaret overfor såvel kredsbestyrelsen som kredsen.  
Jeg vil senere i beretningen vende tilbage til lidt af indholdet i Jesper Truelsens mail. 

På et møde i januar besluttede kredsbestyrelsen at jeg skulle fortsætte som konstitueret formand 
indtil kredsmødet. Der var dog det problem, at jeg samtidig var kredsens kasserer, og disse to 
poster kan ikke varetages af den samme person. 
Kredsbestyrelsen besluttede, at skifte kasserer så kort tid før et kredsmøde var uhensigtsmæssig, 
og det besluttedes derfor, at jeg samtidig med formandsposten skulle varetage kassererfunktionen 
indtil kredsmødet, med den tilføjelse, at kredsbestyrelsen skulle vælge en medunderskriver til 
godkendelse af bilagene som fremsendes til DJ’s økonomiafdeling som normalt varetages af 
kredsformanden. 
Linda Nielsen blev valgt som medunderskriver, og har i perioden til i dag medunderskrevet og 
dermed godkendt alle fremsendte bilag. 

I kredsbestyrelsen er vi ikke alle enige om alt, og det skal vi heller ikke være, men samarbejdet har 
været godt, og der har været plads til at diskutere forskelligheder, og der har været en god 
stemning og tone og med respekt for hinandens forskelligheder. 

Der har dog været nok at ”slås” med for kredsbestyrelsen i det forløbne år. 
Såvel formanden for det regionale hjortevildtudvalg Jacob Boni, som kredsformanden Jesper 
Truelsen valgte at forlade formandsposterne. For begges vedkommende var det hurtige og egne 
beslutninger uden foregående samtale med kredsbestyrelsen, og begge udmeldinger blev lanceret 
med utilfredshed med såvel den organisatoriske som den politiske del af Danmarks Jægerforbund. 

For Jacob Bonis vedkommende blev det fremført, at han manglede opbakning fra Danmarks 
Jægerforbund og hvor han i den regionale gruppe stod ganske alene med kravet om ikke at 
indføre arealkrav, og vel at mærke uden, at der var givet andre forhandlingsværktøjer fra 
forbundet. 
Kredsbestyrelsen vil gerne sige Jacob tak for den periode han bestred posten som formand og 
beklager, at det skulle ende så brat som tilfældet var. 
Jeg vil senere i beretningen vende tilbage med valg af ny formand for den regionale 
hjortevildtgruppe. 

Jesper Truelsens ”julehilsen” var noget af en mavepuster for kredsbestyrelsen. 
Jesper fremsendte en forholdsvis lang mail, hvor han konkretiserede sin utilfredshed. Jeg er 
uvidende om hvordan og hvorfor mailen blev slået op på de sociale medier, men indholdet er nok 
allerede de fleste bekendt, hvorfor jeg kun vil tage et par ting med her i beretningen. 

Det er rigtigt, at Jesper blev mødt af en kredsbestyrelse der havde nogle gnidninger på baggrund 
af holdning og synspunkter, Men det er min, og kredsbestyrelsens, opfattelse, at disse forhold blev 
der taget fat om allerede i Jespers 1. år som formand, og da Jesper for et år siden aflagde 
beretning her i Plexus var disse ting uddebatteret. 
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Derfor vil jeg gerne gentage, at i perioden fra sidste kredsmøde har der ikke, været nogen mistillid 
kredsbestyrelsesmedlemmerne imellem. 
På kredsbestyrelsesmøderne bliver tingene diskuteret på ordentlig og saglig vis og med respekt 
for forskellighederne. 

Kredsbestyrelen finder det uacceptabelt når Jesper beskriver forhold, hvor ansatte i Danmarks 
Jægerforbund miskrediterer forbundsbestyrelsens vedtagne politikker og taler stik imod disse. 
Jeg vil derfor på kredsens vegne gerne videresende denne bekymring til vores formand og alle i 
hovedbestyrelsen om, at tage disse udsagn op til en intern drøftelse og i fremtiden at sikre, at alle 
ansatte i deres funktion loyalt bakker op om de politikker, der vedtages af vores hovedbestyrelse. 

Kredsbestyrelsen vil gerne sige Jesper tak, for de næsten to år som Jesper stod i spidsen for 
kredsen, og ønske Jesper alt held og lykke på din videre færd, forhåbentlig stadig som medlem af 
forbundet. 

KREDSESTYRELSEN 

Efter de afholdte jægerrådsmøder er der kommet nye medlemmer i kredsbestyrelsen. 
Fra Skive er ny mand i kredsbestyrelsen Peter Madsen, fra Struer Per Vinter samt fra Ikast-Brande 
Lars Erik Bitsch. Vi har allerede budt de tre nye medlemmer velkommen i bestyrelsen og ser frem 
til et forsat godt og konstruktivt samarbejde. 

Flemming Overgaard fra Ikast-Brande og Lars Pultz fra Struer er ikke længere medlemmer af 
kredsbestyrelsen. 
Vi siger tak til Flemming og Lars for det gode arbejde de igennem mange år har lagt i 
kredsbestyrelsen.  

Lars fortsætter som WEB-koordinator, og det er vi meget glade for. Tak for det Lars. 

KOORDINATORER OG UNDERVISERE 

I kreds 2 er der tilknyttet 18 koordinatorer og undervisere. 

Koordinatorer og underviserne er kredsens, og dermed jagtens, maskinrum.  
Uden dem ville skibet ikke kunne sejle. Alle gør de på hver deres felt et stykke uundværligt 
arbejde, der sikrer at den faglighed som netop du har brug for er til rådighed. Med det ansvar der 
følger at være jæger, har vi brug for hele tiden at være på forkant ved at være dygtige, fagligt 
veludrustede for derved at kunne tale jagtens sag. 
Denne kunnen, hvad enten det er med bøsse og hund, bue og pil, signalhorn, naturpleje eller 
nogle af de andre gode ting, er koordinatorerne og underviserne parate til at forbedre vores viden 
og kunnen. 
Også i dag skal der lyde en kæmpe tak til jer for den gode indsats i hver især gør – til gavn for det 
enkelte medlem af kredsen. 
Også i det forløbne år har der været udskiftninger på koordinatorposterne. 
Nyjægerkoordinator Jan Adamsen har valgt at stoppe som koordinator og Jagthornskoordinator 
Jesper Bromerholm har ligeledes valgt at stoppe. 
En stor tak til jer begge for jeres indsats i kredsen. 

Som Nyjægerkoordinator er valgt Freya Chalotte Askjær og som Jagthornskoordinator er valgt 
Hans T. Stephansen. 
Vi ønsker jer begge velkomne, og håber i får rigtig travlt med hjælp og rådgivning på hver jeres 
felt. Tak for det. 
De koordinatorer og undervisere der har mulighed for det, vil efter denne beretning hver især 
fremsætte deres beretning, så tag godt imod dem. 
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KREDSFORSLAG: 

På forrige kredsmøde besluttedes det, at fremsætte to forslag til behandling på 
repræsentantskabsmødet som blev afholdt i juni måned i Vingsted. 
Kredsen fremsatte forslag om, at Hovedbestyrelsen skulle pålægges, at definere en politik så der 
kunne ydes juridisk og økonomisk støtte til jagtforeningsbestyrelser, der indstævnes eller på anden 
måde udsættes for forhold, der måtte kræve ekstern juridisk bistand. 
Og et forslag om at hovedbestyrelsen pålægges, at etablere en bestyrelsesansvarsforsikring for 
forbundets lokale jagtforeningsbestyrelser. 
Begge forslag blev godkendt af repræsentantskabet uden afstemning. 

Hvad angår juridisk og økonomisk støtte, så har Nees-Bøvling-Lemvig fået godkendt dette som en 
principsag, hvor der drejer sig om en stævningssag, hvor fem naboer til et godkendt 
skydebaneanlæg søger erstatning for nedsat ejendomsværdi som følge af støj fra skydebanen. 
Arbejdet med at udrede muligheden for en bestyrelsesansvarsforsikring er ligeledes sat i gang og 
er på nuværende afsluttet med oprettelse af de ønskede forsikringsforhold. 

Kredsen har været repræsenteret i det udvalg der arbejder med ovenstående forslag. Tak til 
Bjarne From for indsatsen. 

STØRRE ARRANGEMENTER 

Af større arrangementer har kredsen deltaget ved Landskuet i Herning og Jagt og Mennesker på 
Frilandsmuseet Hjerl Hede. 
I 2020 skulle Kredsen igen have været at finde Landsskuet i Herning. Men som bekendt blev 
arrangementet aflyst. Men arbejdet med planlægningen af næste år er allerede iværksat og 
kredsen har oprettet vores egen ”landsskuekomite” den mere korrekte betegnelse er Aktivitets- & 
Udviklingskomitéen som mødes allerede her i august og drøfte kommende aktiviteter såvel for 
landsskuet og andre tiltag i regi af kredsen. 

Kredsen har i samråd med frilandsmuseet besluttet ikke at gennemfører ”Jagt & Mennesker” på 
Hjerl Hede i år og at efter syv år med temaet ”Jagt og mennesker” holdes der en pause. 

Mange, mange frivillige jægere har deltaget både før, under og efter disse arrangementer og vi er 
jer alle en stor tak skyldig. 

STØTTE TIL EKSTRAORDINÆRE PROJEKTER 

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 Aktivitets- & Udviklingskomitéen 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. 
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MÅRHUNDE 

Der er ikke en mårhundekoordinator i kredsen, hvorfor jeg medtager dette emne her i min 
beretning. 
Kredsbestyrelsen har noteres sig, at der er kommet væsentlig mere fokus og struktur på 
bekæmpelse af mårhunden. Ligeledes tegner der sig et billede af, at flere kommuner og fonde har 
set betydningen af regulering af mårhunden, og at der dermed doneres større økonomiske beløb 
til projektet. Også fra kredsen skal der lyden en stor tak til de kommuner og fonde der støtter dette, 
for naturen så, vigtige arbejde. 

Ligeledes ser det ud til, at Naturstyrelsen nu åbner for deltagelse ved regulering i statens arealer. 
En udvikling vi følger med spænding. 
Måske der også åbnes for pengepungen, så nogle at jagttegnsmidlerne kunne bidrage til 
reguleringen, men vi skal huske at fastholde at Mårhunden er et samfundsproblem og ikke en 
opgave jægerne skal stå alene med. 
Natkikkert er nu blevet tilladt til bekæmpelse hvilket hilses velkomment. 
Tak til alle jer derude der bekæmper mårhunden – både nat og dag. Naturen er afhængig af jeres 
succes og vi ønsker jer ”Knæk og Bræk”. 

HJORTEVILDT 

Hjortevildtet fylder meget, også for meget vil nogle mene! 
Men vi er afhængige af en forvaltning, og så lang tid der drøftes politik på området, må vi være 
med i første række. 
I kreds 2 er vi helt på linje med Danmarks Jægerforbund når det gælder arealkrav for afskydning af 
kronvildt. 
Vi ser allerede nu, at arealkrav kan være begyndelsen på en glidebane, hvor der også på andre 
arter kan indføres arealkrav. Efter de oplysninger vi har, bliver råvildtet det næste. 
Danmarks Jægerforbund arbejder i øjeblikket med begrebet ”tvungen samforvaltning”. 
Vi ved ikke hvad begrebet ”tvungen” indeholder, men det får vi måske nærmere information ved 
formandens indlæg senere på dagen. 
Da hjortevildtgrupperne blev oprettet, kæmpede daværende formand Kristian Raunkjær en kamp 
for, at hvis repræsentanter for skov, landbrug og personer fra de grønne foreninger, skulle være 
medbestemmende om jagten på regionalt plan, så skulle jægernes repræsentant sidde for 
bordenden, som formand! En kamp der blev vundet, men som nu ses under opløsning. 
Det er nu indstillet til Vildforvaltningsrådet, at DJ ikke fremtidig automatisk skal have 
formandsposten og hertil har Danmarks Jægerforbund været medvirkende. 
Vi er i kredsen forbavsede over denne handling, og vi har forsøgt at få en forklaring herpå. 
Desværre har vi ikke modtaget noget brugbart på vores henvendelser. 

HJORTEVILDTFORMAND 

Som ny mand på formandsposten for den regionale hjortevildtgruppe har vi eftersøgt kandidater, 
der kunne tænke sig at bestride denne opgave. 

Til det oprindelige planlagte kredsmøde der kun forslag om én person, indstillet af Jægerrådet i 
Ringkøbing-Skjern, og eftersom vi kan indstille to personer til hovedbestyrelsen, havde vi besluttet 
at vente til efter kredsmødet, i håbet om at få flere kandidater på banen. Efterfølgende har kredsen 
modtaget en indstilling fra Jægerrådet i Holstebro således at der på nuværende tidspunkt er to 
kandidater. 
Det kan være en ”ensom” post at være regional formand for hjortevildtet. Derfor har vi haft en 
drøftelse af i kredsbestyrelsen i et forsøg på af kunne være til hjælp for en kommende formand. 
Kredsbestyrelsen har nedsat et udvalg, bestående af 3 kredsbestyrelsesmedlemmer, der har 
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udarbejdet en ”Funktions- og forventningsbeskrivelse til hjortevildtformand for Den Regionale 
Hjortevildtgruppe kreds 2” for derved at være en hjælpende faktor i dette arbejde og præcisere den 
opgave som formanden for den regionale hjortevildtgruppe kan blive stille over for. Udkast til 
denne skrivelse har de to kandidater modtaget i forbindelse med indstillingen. 

Som midlertidigt medlem og formand for den regionale hjortevildtgruppe har kredsbestyrelsen 
anbefalet og indstillet Leif Filsø fra Holstebro som er blevet godkendt af HB frem til deadline for 
den midlertidige periode frem til godkendelsen af kredsens indstilling. 

De to kandidater er: Fra Holstebro, Leif Filsø og fra Ringkøbing-Skjern Jan Furer Madsen  

Kredsbestyrelsen har på sidste afholdte bestyrelsesmøde haft møde med de to kandidater, hvor 
de hver især fremlagde deres holdninger og visioner til opgaven. Efterfølgende har 
kredsbestyrelsen taget beslutning om prioriteringen i indstillingen, som nu fremsendes til 
hovedbestyrelsen for endelig afgørelse. 

Kredsbestyrelsens indstilling er: 1. Leif Filsø og 2. Jan Furer Madsen. 

DJ-PULJEN 

Mange jagtforeninger ansøger om del af DJ-puljen til renovering og indkøb. I 2020 har der været 
ca. kr. 170.000 til rådighed. 
Fristen for ansøgning til første runde var den 15. februar. Der indkom fem ansøgninger til et samlet 
tilskudsbeløb på kr. 183.000. Næste ansøgningsrunder var i maj måned og kredsbestyrelsen 
valgte at reservere en del af puljen til denne runde. 

Anden runde indkom yderlig ti ansøgere til et samlet beløb på 410.00, så kredsen var på en meget 
vanskelig opgave for fordelingen af det resterende beløb. Oversigt over ansøgninger samt 
bevillinger vil af administrationen i DJ blive offentliggjort på DJ´s hjemmeside.  

JÆGERRÅDSMØDERNE 2020 

Sammen med vores HB-medlem Norbert Ravnsbæk har jeg i januar og februar deltaget i 
jægerrådsmøderne rundt om i kredsen. 
Som ny konstitueret formand har det været særdeles interessant og udbytterigt at være til stede på 
disse møder. Her får man virkelig indblik i hvad der rører sig rundt omkring og de mange aktiviteter 
der er gang i. 
Tak til jer alle, ikke bare her i salen, men også alle jer derude. I gør en forskel der kan mærkes. 
Tak for det. 

HB-VALG OG FORMANDSVALG 

Der er valg til hovedbestyrelsen i kreds 2 i år. 
Kandidaterne er opstillet på jægerrådsmøderne. I kredsen har der været afholdt to kandidatmøder. 
Et i Aulum og et i Råsted. Vi har oplevet en spændende debat med god tone og mange 
spørgsmål. 

I år er der også formandsvalg til hovedbestyrelsen. 
Claus Lind udfordres af Jesper Lindegaard. Det har ikke været muligt at finde plads i tidsplanen på 
dette møde for indlæg fra de to kandidater, men I opfordres til at deltage i de arrangeret 
kandidatmøder som afholdes flere steder i landet inden repræsentantskabsmødet. 
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AFSLUTNING 

Til slut vil jeg gerne sige jer alle tak for, at I har taget godt imod mig på årsmøderne, og vist 
forståelse for, at min paratviden måske lige manglede lidt her og der. 

Til kredsbestyrelsen vil jeg gerne sige tak for det gode samarbejde vi har haft, og håber dette må 
fortsætte også i den nye kredsbestyrelse. 
Som en sidste bemærkning vil jeg gerne citere fra Jesper beretning sidste år  
Tal jagten op – ikke ned!        TAK!  
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