
Jægerråd Holstebro 

 

    Holstebro d. 5.10.2019 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2.10.2019 

 

Deltagere: Leif Filsø, Anders Lillelund, Lars Brask, Ejvind Grønbæk, Rita Sønderby og 

Anders E. Christensen og Fin Moesgård i stedet for K.B. Andersen. 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

2. Drøftelse af forslag til nye vedtægter i Danmarks Jægerforbund. 

3. Planlægning af årsmødet. 

4. Mårhund. 

5. Evt. 

 

Ad 1: 

 Formanden orienterede fra sidste kredsbestyrelsesmøde om uddeling af 

puljemidler til kredsens jagtforeninger. Opfordrede til øget opmærksomhed om 

dette i de lokale foreninger. 

Forholdene omkring arbejdet i Hjortevildtsudvalg Vestjylland drøftedes. Herfra 

opfordres enstemmigt til at gå imod enhver form for arealkrav til hjortevildt. 

Formanden opfordrede til at deltage i Mejrup-mødet. Jacob Boni Jacobsen har 

efterfølgende aflyst mødet pga. af manglende deltagelse af de øvrige 

hjortevildtsudvalg-medlemmer. 

Kredsen af godtaget ny nyjægerkoordinator Freja Charlotte Askjær, Løgstrup, 

Viborg. 

 

 

 



Ad 2: 

Hovedtrækkene i vedtægtsforslaget blev gennemgået. Det er tidligere 

gennemgået på et antal dialogmøder. Vi afventer næste udspil fra 

hovedbestyrelsen, som skulle være klar til Årsmødet i januar. 

 

 

Ad 3: 

Årsmødet blev fastsat til torsdag d. 16. januar 2020 kl. 19,00 i Plexus, Idom, 7500 

Holstebro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der truffet aftale med Norbert 

Ravnsbæk, Jesper Truelsen og Jacob Boni Jacobsen. 

På årsmødet skal vi have udpeget 9 repræsentanter og 6 suppleanter som 

delegerede til Jægerforbundets årsmøde i 2020. 

 

Ad 4: 

Rita Sønderby orienterede. Pr 1.10.2019 er 140 mårhunde aflivet i Holstebro 

kommune, heraf 28 registreret trafikdræbt. 

Jægerrådet råder i øjeblikket over 22 kameraer. 16 købt for bevillingen fra 

Holstebro kommune sidste efterår. Samt yderligere 6 stk. købt for midler 

stammende fra et arrangement på Skyttecenteret i Ulfborg. Hertil kommer 

forskelligt materiel som fælder og lokkelys til baitpladserne.  Alt materiel har 

længe været i arbejde. 

Derfor er der afsendt en begrundet ansøgning igen til Holstebro Kommune. 

Svar herpå forventes sidst i oktober. 

 

Ad 5: 

Ingen forhandlinger. 

 

 

Referat: Anders E. Christensen 

 

 

 

 

 


