KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND

KREDSBESTYRELSESMØDE DEN 07. OKTOBER 2020 KL. 19.00, LEIF FILSØ, RÅSTED.
Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
3. Godkendelse af Funktions- og forventningsbeskrivelse DRHG.
4. Udarbejdelse af kommissorium for Aktivitets- & Udviklingskomitéen.
5. Drøftelse og godkendelse af oplæg fra Aktivitets- & Udviklingskomitéen.
6. Behandling af ansøgninger til den ekstraordinære pulje 2020.
7. Behandling af størrelse af tilskud til mødeaktivitet for invasive arter.
8. Drøftelse af 5 % problematikken i forvaltning af Hjortevildtet.
9. Drøftelse om udarbejdelse af forretningsorden for kreds 2.
10. Orientering fra DJ:
a) Møde i Organisationsudvalget 25.09.2020.
b) Organisationstilpasning på uddannelsesområdet.
c) Vest- og sydjyske hjortevildtsformænd udpeget.
11. Orientering fra HB.
12. Kredsens økonomi.
13. Tilbagemelding fra Jægerrådene.
14. Dato for næste ordinære kredsbestyrelsesmøde, jægerrådsmøder og kredsmøde 2021.
15. Evt.
Ad.1:
Dagsorden godkendt
Ad.2:
Referat fra sidste møde godkendt.
Ad.3:
Den udarbejdede ”Funktions- og forventningsbeskrivelse for DJ’s person i DRHG” blev godkendt uden
bemærkninger. Beskrivelsen offentliggøres på kredsens hjemmeside.
Ad.4:
Kommissoriet for ”Aktivitets- & Udviklingskomitéen” blev godkendt. Offentliggøres på kredsens hjemmeside.
Ad.5:
Oplæg og budgetter fra ”Aktivitets- & Udviklingskomitéen” blev drøftet. Kredsbestyrelsen roser det gode
arbejde, der er udført i komitéen, og ser store muligheder i de fremlagte forslag til nye tiltag i kreds 2.
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Budgetterne blev godkendt som følger, og udbetales via den særlige KB-Pulje, pulje D
Jæger Festival
Kr. 50.000
Kursus for tillidspersoner
Kr. 5.000
Kursus for nyjægere
Betales via koordinatorens puljebeløb.
Ad.6:
Der var i alt fremsendt 11 ansøgninger til et samlet beløb på kr. 479.000.
Kredsbestyrelsens har alene mandat til at yde tilskud fra den særlige KB-Pulje, pulje D, såfremt der er
ansøgninger, der kan styrke og gavne jagtforeningerne og Jægerråd – med samtidig fokus på
medlemsrekruttering.
Kredsbestyrelsens formulering i referatet vedr. den ekstraordinære støttepulje for 2020, har ikke været skarpt
og tydeligt formuleret med formuleringen ”ekstraordinære og exceptionelle”, hvilket beklages meget.
På ovenstående baggrund kunne kredsbestyrelsen alene finde ét projekt, der kunne opfylde samtlige
betingelser for ekstraordinært tilskud.
Fur Jagtforening v/Jan Pedersen havde ansøgt om tilskud til etablering af en riffelbane.
Kredsbestyrelsen besluttede at yde tilskud, efter samme model som tilskud ved de ordinære DJ-pulje
udbetalinger, med ca. 50 % af omkostningerne ved etablering af banen, svarende til kr.95.000.
Kredsbestyrelsen finder, at netop en riffelbane er et ganske stort aktivt for DJ’s medlemmer, og særligt for
kommende medlemmer.
Statistikken viser, at nye jagttegnsløsere for en stor dels vedkommende foretrækker riffeljagten fremfor
hagljagten.
Det er derfor af særlig stor betydning, at der regionalt ikke er langt imellem mulighederne for træning på en
riffelbane med hjortebaner.
Når en riffelskydebane sådan kan etableres, og i øvrigt godkendes i et unikt naturområde og i en forening,
der over et år næsten har fordoblet medlemstallet, er betingelserne for ekstraordinært, exceptionelt og
medlemsskabende opnået.
Kredsbestyrelsen beklager, at de mange gode tiltag, der er ansøgt, må afvises af ovenstående grunde, og
henviser foreninger og jægerråd til at ansøge via den normale DJ-pulje.
Ad.7:
Efter indstilling besluttedes det, at der kan refunderes kr. 75,00 per deltager, og max. to gange pr. år.
Udbetalingen sker efter aflevering af kvitteringer for omkostninger påført antal samt deltagernavne og
foreningsnavn.
Ad.8:
Kredsbestyrelsen var meget forundret over hjortevildtsformanden oplysninger om, at DJ har anlagt en
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væsentlig mere restriktiv målsætning end Vildtforvaltningsrådet, hvad angår bestandsmål for ældre hjorte
+8 år.
Kredsbestyrelsen besluttede at udarbejde brev til kredsens HB-medlem, med henblik på at få, dette drøftet
på et HB-møde.
Uddrag af skrivelsen vil være som nedenfor anført:
”Kreds 2 har, via den regionale hjortevildtsformand, erfaret, at det er en del af DJ’s målsætning at
opgørelsen over store hjorte +8 år beregnes i henhold til 5 % af forårs-bestanden af kronvildtet.
Et forhold der på forespørgsel på sidste repræsentantskabsmøde blev bekræftet af formanden for DJ.
Baseret på referater fra Vildtforvaltningsrådets møder, er det Vildtforvaltningsrådets målsætning, at
opgørelsen over store hjorte +8 år beregnes i henhold til 5 % af forårs-bestanden af kronvildtets handyr.
Kalkuleres der med ca. 50 % fordeling af køn, skal der således iht. DJ’s målsætning være dobbelt så mange
store hjorte +8 år som Vildtforvaltningsrådets målsætning.
Kreds 2 skal venligst anmode om en begrundelse for, at DJ’s målsætning er væsentligt mere restriktivt end
Vildforvaltningsrådets målsætning.
Endelig ønskes det belyst af hvem, og hvornår, denne beslutning er foretaget.”
Ad.9:
Punktet udsat afventende repræsentantskabsmødets beslutning om ny struktur.
Ad.10:
a) Almindelig orientering fra organisationsudvalgsmøde.
b) Formanden orienterede om møde i organisationsudvalget vedr. tilpasning af organisationen på
uddannelsesområdet.
c) Formanden orienterede om hændelsesforløb og tiltag siden pressemeddelesen fra DJ vedr. udpegning af
hjortevildtsformænd for kreds 2 og kreds 4, og især udpegningen af Jan Furer Madsen som medlem af
hjortevildtgruppen under DJ.
Fem personer i kredsbestyrelsen valgte pga. ovennævnte at deponere deres medlemskab af
kredsbestyrelsen med omgående virkning, og opfordrede formanden til at arrangere et møde med Claus
Lind, alternativt at indkalde til ekstraordinært kredsmøde.
De fem jægerråd omfatter Ikast-Brande, Holstebro, Struer, Skive og Lemvig. Repræsentanterne fra hhv.
Ringkøbing-Skjern og Herning var af den opfattelse, at en udpegning af ovennævnte var helt i tråd med
retningslinjerne og støttede beslutningen. Repræsentanten fra Viborg var neutral.
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Formanden afsluttede debatten med at meddele, at han vil forsøge at få arrangeret et møde med Claus Lind,
alternativt at afholde ekstraordinært kredsmøde.
Ad.11:
I.a.b.
Ad.12:
Kredsens nye kasserer Linda Nielsen orienterede om kredsens økonomi.
Der er dags dato resterende kr. 154.000 på budgettet.
Ad.13:
Generelle informationer om jægerrådsaktiviteter i kredsen. Herudover orientering fra Holstebro og
Ringkøbing-Skjern om møde med DJ’s nye direktør Karen Friis.
Ad.14:
Dato for næste ordinære kredsbestyrelsesmøde fastsættes senere under hensyntagen til pkt. 10c.
Datoerne for Jægerrådsmøderne er fastlagt og bilagt referatet.
Kredsmødet i 2021 er planlagt til den onsdag den 10. marts kl. 17.00 og afholdes i Plexus,
AD.15:
Peter Madsen orienterede om generalforsamling i Friluftsrådet i Fursund Hallen den 21. oktober kl. 19. og
informerede om vigtigheden af, at stor tilslutning af DJ medlemmer er nødvendigt for at en plads i
bestyrelsen kan vindes. Kredsbestyrelsesmedlemmerne blev anmodet om at viderebringe dette til
baglandene Skive, Holstebro, Struer og Lemvig.
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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