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EKSTRAORDINÆRT KREDSBESTYRELSESMØDE DEN 9. DECEMBER 2020 KL. 18.00, 
AULUM FRITIDSCENTER. 

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet. 

DAGSORDEN:  

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra sidste møde.  
2. Drøftelse af målsætning for ældre hjorte jfr. svar fra hovedbestyrelsesmødet.  
3. Fortsættelse af drøftelse vedr. hjortevildtudvalgets ageren ifm. med indsættelse af 

ekstra personer i udvalget. 
4. Orientering fra Aktivitets- & Udviklingskomitéen. 
5. Orientering fra formanden: 
 a) Arrangement for alle jagthundeinstruktører. 
 b) Den frivillige jagtprøve. 
 c) COVID19 undersøgelser på vildt. 
 d) Orientering fra møde i organisationsudvalget 11. november 2020.  
 e) DJ koordinator, Friluftsrådet. 
6. Orientering fra HB. 
7. Kredsens økonomi. 
8. Tilbagemelding fra Jægerrådene. 
9. Dato for næste ordinære kredsbestyrelsesmøde.  
10. Evt.  
 
Ad.1: Dagsorden godkendt med mindre tilføjelse og referatet underskrevet af alle 
bestyrelsesmedlemmer på nær Arne Thomsen, der ikke kunne tilslutte sig pkt. 10c, andet 
afsnit. 
 
Ad.2: 
Hovedbestyrelsen har godkendt indstillingen fra hjortevildtudvalget vedr. afskydning af 
ældre hjorte, den såkaldte 5 % regel. HB’s målsætning er derfor som følger: 
”5 % af forårsbestanden skal være hjorte på mindst 8 år. Forårsbestanden er den bestand, 

der er tilbage efter jagtsæsonen og før kalvesætning.” 

Kredsbestyrelsen drøftede denne målsætning, som bevirker at der ved DJ’s målsætning 

skal være dobbelt så mange større hjorte end ved Vildtforvaltningsrådets målsætning. 

Efter forslag fra Arne Thomsen besluttedes det, at undersøge muligheden for et stormøde 

for DJ’s medlemmer i kreds 2, hvor målsætningen, og i  øvrigt hele problematikken 
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omkring det historiske forløb og afskydningen, skulle belyses ved invitation af flere 

forskellige gæstetalere. 

Norbert Ravnsbæk, Jan B. Rasmussen, Arne Thomsen og Leif Filsø blev anmodet om at 

komme med forslag til dagsorden og gæstetalere til et kommende kredsbestyrelsesmøde. 

Ad.3: 

Diskussionen omkring hjortevildtsudvalgets indstilling og ageren i forbindelse med 

indsættelse af ekstra personer i udvalget blev igen fremlagt og drøftet. 

På baggrund af såvel pkt. 2 og 3 fremlagde et flertal i kredsbestyrelsen et forslag til 

dagsorden for afholdelse af et ekstraordinært kredsmøde. 

Flertallet besluttede, at der afholdes ekstraordinært kredsmøde i Plexus, Idom-Råsted den 

7. januar 2021 kl. 19.00. 

Ad.4: 

Norbert orienterede om aktiviterne i udvalget. 

Der blev omtalt tre store events, som afholdes i 2021: 

1. Onboarding kursus for forenings bestyrelsesmedlemmer i kreds 2 med Kim Bjerre 

som tovholder. 

2. Nyjægercamp med Freya Charlotte Askjær som tovholder. 

3. Jægerfestival, som afholdes den 12. juni 2021 i Løvbakkerne ved Herning med 

Jeanet Knak Fraser og Ole Rønnow som tovholder. 

Styregruppen består af Norbert Ravnsbæk, Jeanet Knak Fraser og Ole Rønnow. 

Kredsbestyrelsen godkendte, at der kan udbetales kørselsgodtgørelse til de officielt 

udpegede personer i styregruppen. 

 

Ad.5: 

1. Kredsformændene i DJ har fået en henvendelse fra Ove Dam Hedegaard vedr. et 

seminar for jagthundeinstruktører, og kredsen anmodedes om, at bidrage med et beløb på 

kr. 5-10.000. 

Kredsbestyrelsen støtter forslaget som et særdeles godt initiativ, men henviser til, at det 

økonomiske grundlag burde sikres igennem DJ’s hundekoordinatorers budgetter. 

Formanden vil orientere og drøfte dette med kredsens hundekoordinator Knud Måbjerg. 
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2. Modtaget skrivelse fra Jes Mikkelsen vedr. afholdelse af frivillige jagtprøver i 2021. 

Covid19 umuliggør en langtidsplanlægning, men prøverne forsøges afholdt og 

annoncering vil ske på DJ’s hjemmeside. 

Kredsbestyrelsesmedlemmerne anmodes om, at viderebringe informationen til deres 

respektive jagtforeninger. 

 

3. Covid19 undersøgelser på rovvildt i Nordjylland er udvidet til at omfatte hele landet. 

Rovvildt, der skydes, kan afleveres til test hos den lokale NST-enhed. Indsamlingen slutter 

den 31. december 2020. 

 

4. Formanden orienterede om forskellige punkter fra drøftelse i organisationsudvalget. 

Der skal i 2021 bla. arbejdes med tilretning af forslag til ny struktur i DJ, herunder: 

   a) Funktionsbeskrivelse for alle funktioner i en ny struktur. 

   b) Evt. forlsag til ny opdeling af kredsene. 

   c) Urafstemning 

   d) ”Sæt organisationen fri” 

   f)  Miljøministeriets skydebanepuljer har tidligere kun omfattet tilskud til skydning med 

       haglgeværer, men vil nu blive udvidet til også at omfatte riffelskydebaner. Der  

       henvises til DJ’s hjemmeside. 

 

5. Jesper Lund Lauritsen har tidligere været DJ’s repræsentant i den lokale afdeling af 

Friluftsrådet. Imidlertid har Jesper for lang tid siden meddelt, at han ikke længere ønsker at 

være kredsens koordinator i denne funktion. Kredsbestyrelsen siger mange tak til Jesper 

for det arbejde, han har udført for jægerne i Friluftsrådet. 

 

Kim Bjerre fra Hoven har, på opfordring, meddelt at han gerne indtræder som kredsens 

koordinator i Friluftsrådet. Kredsbestyrelsen siger tak til Kim, for at påtage sig dette 

arbejde, og ser frem til et godt samarbejde. 

Formanden iværksætter det fornødne informations- og tilretningsarbejde på denne 

ændring. 

Ad.6: 

Norbert orienterede fra HB som følger: 
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Kørselsafregning for møder: 

HB's besluttede, at DJ lederdagen hører til central afregning. 

Hertil blev konkluderet, at det skal fremgå af invitationen, om kørslen er dækket fra centralt 

hold. 

DJ Lederdag: 

Hovedbestyrelsen fandt, at lederdagen bør udvikles som en lederdag for formandsgruppen 

og de medlemmer, der har taget lederuddannelsen. 

 

HB mødet i juni flyttes til Herning: 

Der blev henstillet på sidste HB møde, at HB´s junimøde flyttes til Herning i forbindelse 

med jægerfestivallen, som holdes i Herning. Der var opbakning hertil.  

HB dagsorden mv. til kredsformænd, som ikke er HB suppleanter: 

Indstillingen blev godkendt, og det blev aftalt, at der skal tages en dybere drøftelse herom 

med kredsformændene på januar mødet 2021. 

Udvalgssuppleanter: 

Hovedbestyrelsen godkendte forslaget med muligheden for suppleanter i udvalgte udvalg. 

Administration indsætter de godkendte formuleringer i de respektive kommissorier. 

Norbert har fremsendt tre emner til behandling i HB: 

Naturnationalpark Stråsø: 

Der er foreslået et stort område i Stråsø på næsten 5000 hektar, som indhegnes og 

naturplejes samt udvikles af såkaldt store ”græssere”, såsom udsatte kreaturer eller heste. 

Lokalt byrådsmedlem har foreslået et væsentligt mindre areal på 1000-1500 hektar ud af 

Stråsø områdets 6500 hektar statslig ejede arealer. Her skal ikke hegnes, idet vi allerede 

har de store græssere i form af krondyrene. Tværtimod skal hegn i det udpegede område 

fjernes. 

Der er stor opbakning til forslaget i de to kommunalbestyrelser – Herning og Holstebro. 

Arealet ligger i Herning Kommune. 

Jagttegnsmidler: 

Skal til drøftelse på næste HB møde, som en fortsættelse af drøftelsen på sidste HB 
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møde. Der skal tilvejebringes en dybdegående oversigt over brugen af jagttegnsmidler, og 

hvor vi skal sætte ind med vores holdninger til bruges. Især efter den varslede forhøjelse 

af afgiften. 

FN’S Verdensmål for bæredygtigt udvikling: 

Vi skal have en mere dybdegående drøftelse, af hvordan vi skal arbejde med målene 

konkret. 

 

 

Medlemstal. 

I Perioden fra 2019 til 2020 er kreds 2 steget med 19 medlemskaber, men faldet med 88 

unikke medlemmer. 

I viste periode er der mistet knap 7 % af medlemmerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.7: 

Kassereren meddelte, at der er forbrugt kr. 89,770 i 2020, og at der resterer kr. 149.578 af 

budgettet. 

 

Ad.8: 

Hans-Jørn Dahl orienterede om problermene med dokumentation til bankerne samt de 

stadig stigende gebyrer for at have konti i bankerne. 

Der blev forespurgt, om det var en mulighed, at forbundet kunne fungere som en 

Kreds 2 Medlemskaber Medlemmer 

2020 15.374 11.547 

2019 15.355 11.645 

2018 15.404 11.792 

2017 15.291 11.885 

2016 15.478 12.180 

2015 15.602 12.322 
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paraplyfunktion for administration og betaling fra disse konti, og dermed spare 

foreningerne for gebyrer og negative renter. 

Formanden bringer spørgsmålet til drøftelse i organisationsudvalget. 

Ligeledes orienterede Hans-Jørn om, at der potentielt kunne opstå problemer med 

foreninger, der via skydebanerne har en omsætning større end kr. 50.000, og dermed 

pligten til momsregistrering. 

 

Ad.9: 

Næste møde afholdes i Plexus, Idom-Råsted den 7. januar 2021 kl. 17.00. 

 

Ad.10: 

Leif Filsø ønskede kredsbestyrelsens holdning til udsendte dagsordener fra 

Hjortevildtudvalget, hvor det af punkterne ikke kunne ses, eller gøres forberedelse til 

emner, hvor materiale og bilag først blev fremlagt på mødet. 

Kredbestyrelsen var enige om, at det er forkert og uhensigtsmæssigt at drøfte og beslutte 

emner, som ikke med bilag vedlægges dagsordener. 

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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