
Jægerrådet Viborg 

Referat af bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020 på Sdr. Mølle 

 

Tilstede: Jens Chr. Hedegaard, Per Fisker, Kim Killerich, Lars Henrik Pedersen, Jaime Würtz & 
Linda Nielsen. 

Afbud fra: John Ørts Lund, Knud Erik Jensen & Tage Toft 

Godkendelse af tidligere referater. 

Referaterne fra 13. februar og 6. august godkendt uden kommentarer. 

 

Situationen i Jægerrådet/kredsen. 

Formanden orienterede om fremgangsmåden ved valg af hjortevildtsformand for Det regionale hjortevildts-
udvalg i Vestjylland. Der orienteredes om de to opstillede personer til valget henholdsvis Leif Filsø, som har 
været konstitueret formand, siden Jakob Boni Jakobsen stoppede ved udgangen af 2019 og Jan Furer Mad-
sen, som var opstillet fra Ringkøbing-Skjern Jægerråd. Begge kandidater blev indstillet til HB med Leif Filsø 
som 1. prioritet på et kredsbestyrelsesmøde den 11. august 2020. Valgforløbet kan læses i referater fra kreds-
bestyrelsen.  

HB vælger Leif Filsø til formand for Vestjylland og efterfølgende vælger Torben Schultz Jensen at udpege 
Jan Furer Madsen som ressource person i DJ’s hjortevildtsudvalg. Dette giver efterfølgende utilfredshed 
blandt 5 medlemmer i kredsbestyrelsen, hvilket afstedkommer, at de 5 vælger at ”deponere” deres mandat, 
da de mener, at det der er sket, er utilstedeligt, da Jan Furer Madsen offentlig har udtalt sin holdning til areal-
krav.  

Viborg Jægerråd havde den 21. oktober gennem 2 bestyrelsesmedlemmer fået henvendelse fra Jægerrådsfor-
manden fra Ikast-Brande, som også er medlem af 2 jagtforeninger i Viborg Kommune. Han ønskede at få et 
punkt på dagsordenen, som i det efterfølgende referat angav navnene og de jagtforeninger, som alle Viborg 
Jægerråds bestyrelsesmedlemmer repræsenterer, og også konkret at få oplyst, om de var for eller mod areal-
krav. Det indkomne forslag blev diskuteret, og en enig bestyrelse afviste at behandle forslaget i dets form 
med henvisning til DJ’s standard forretningsorden for jægerråd og kunne desuden oplyse, at der i henhold til 
forretningsordenen kun er krav på, at der skal foreligge et beslutningsreferat. Desuden slog formanden fast, 
at bestyrelsen i Viborg Jægerråd altid har arbejdet – og også fremadrettet – vil arbejde ud fra DJ’s vedtagne 
natursyn, generelle holdninger, vedtægter og standard forretningsorden for jægerråd. Bestyrelsen har ikke på 
noget tidspunkt tilkendegivet, at man sympatiserer med indførelse af arealkrav.  

På baggrund af de 5 fra kredsbestyrelsens beslutning om ”deponering” af deres mandat, var der indkaldt til 
dialogmøde mellem kredsbestyrelsen, HB-medlemmet samt Claus Lind og Karen Friis den 28. oktober i Hol-
stebro. Linda fik fuld opbakning til holdningen om, at Torben Schultz havde overholdt de givne demokrati-
ske retningslinjer om at udnævne Jan Furer Madsen og til fortsat at have Viborg Jægerråd med i kreds 2’s 
bestyrelse og dermed i de demokratiske beslutninger.  

 

Det grønne Råd 

Udgik, da Tage Toft havde meldt afbud til mødet. 

 

Mårhundeprojektet - samarbejde 

Efter sidste møde har Linda talt med en lokalforeningsformand, som var ked af splittelsen i Viborg området. 
Per orienterede om fremgangsmåden med projektet set fra Jægerrådets side. Kommunen, som har bevilliget 



pengene kommunikerer kun et sted, og det er til Jægerrådet, som har afrapporteringspligt. Mht. uenigheden i 
Viborg området vil Linda indkalde til et nyt møde med gruppen i Jægerrådet med henblik på et evt. møde 
med folkene i vest-området.  

 

Nedlægningen af Viborg Jægernes Fællesudvalg - fremtid  

Konstruktivt møde med mange gode idéer afholdt på Sdr. Mølle. Der aftaltes, at der bør nedsættes flere ad-
hoc-udvalg til fremtidige arrangementer.  

Mht. den fælles hjemmeside, så arbejdes der på en fælles løsning med en åben aktivitetskalender for de for-
eninger, der måtte ønske det. Siden bør indeholde info om bla. Jægerrådet og dets medlemmer. Der arbejdes 
på et møde med den nuværende web master, så vi kan komme nærmere en løsning for siden. 

 

Planlægning af årsmøde 2021 

Årsmødet er fastlagt til Asmildkloster Landbrugsskole Viborg d. 12. januar i auditoriet.  

John står for It/teknik – Per står for øl & vand. 

Da vi med stor sandsynlighed stadig er underlagt Corona-restriktioner, og da der ikke skal stilles borde og 
stole an, blev det besluttet, at vi undlader fællesspisningen forud for mødet. Mødetid er derfor kl. 18.30. 

Vi foreslår Henning Gundelund som ordstyrer. Linda kontakter ham. 

 

Evt. 

Fællesjagter er for de 2 førstkommende datoer 6. og 13. november aflyst pga. forsamlingsforbuddet på max. 
10 personer indtil 22. november. Situationen følges tæt, og der meldes ud omkring fællesjagten den 29. no-
vember. 

Drivjagten i Stevnstrup Enge den 14. november er ligeledes aflyst. Trækjagterne for Viborg Kommune af-
holdes i ugerne 45 og 46 som planlagt, og deltagerne vil blive fordelt på 2 aftener, så man ikke overskrider 
de tilladte 10 personer pr. gang.  

Hans Skovgaard har indkaldt til hjortemøde i Silkeborg for jægerråd den 30. november. Knud Erik og Linda 
deltager.  

Leif Filsø, formand for Hjortevildtsgruppen Vestjylland har bedt om at få 2 medlemmer fra hvert Jægerråd 
som backinggruppe. John Lund og Knud Callesen fortsætter som hidtil under Jakob Boni Jakobsen’s for-
mandskab. Linda melder disse til hos Leif Filsø med kontaktdata.  

Kredsårsmødet afholdes på Plexus som aftenmøde onsdag den 10. marts 2021. 

 

Referent  

Jaime Würtz/Linda Nielsen 

 

 


