
Jægerråd Holstebro 

                                                     Holstebro d. 6.10.2020 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 29.sept. 2020 hos Leif Filsø. 

Deltagere: Leif Filsø, Anders Lillevang, Lars Brask, Ejvind Grønbæk, Jan Hein, K.B. 

Andersen og Anders E. Christensen. Afbud fra Rita Sønderby. 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser og bordet rundt. 

2. Planlægning af årsmøde 2020 

3. Mårhundebekæmpelsen 

4. Evt. 

 

 

Ad 1: Følgende emner blev drøftet: 

Repræsentantskabsmødet d. 19.september Blev omtalt. Her drejede det sig især om 

formandsvalget. Resultatet har medført meget negativ omtale på de sociale medier.  

Holstebro Jagtforening har genforhandlet jagten i Høvsøre med den nye ejer af 

ejendommen. Foreningen arbejder ligeledes med at skaffe midler til renovering af 

skydebanen på Ringkøbingvej i forbindelse med ny miljøgodkendelse. 

Kreds 2 har hen over sommeren uddelt 500.000 kr. til forskellige projekter i 

kredsens jagtforeninger. Blandt andet har Råsted jagtforening har fået bevilget 

tilskud til en bålhytte til opførelse på Golfbanen i Råsted i samarbejde med 

Golfklubben. 

Kredsen årsmøde blev også drøftet. God beretning af Jan B. Rasmussen. Flere havde 

kommentarer til valgoplægget mellem hovedbestyrelseskandidaterne Lars 

ChrRejkjær og Norbert V. Ravnsbæk. Især til støtter for Lars Chr. Rejkjær, som 



anvendte meget personlige angreb på modstanderen. Norbert V. Ravnsbæk blev 

genvalgt. 

Et godt møde med Jægerforbundets nye direktør Karen Fris i Nupark. Mange 

forskellige forhold i organisationen blev diskuteret. Karen Friis er interesseret i størst 

mulig indsigt i forbundets forskellige lag, med det formål, at få et godt kendskab til 

hele forbundet, ikke kun hovedbestyrelsen. Mødet blev holdt i forbindelse med 

hendes rundtur til samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer, hvor hun i Holstebro 

havde mødt Norbert V. Ravnsbæk. 

Meddelelse fra forbundet om udnævnelse af Jan Furer Madsen til medlem af det 

nationale Hjortevildtsudvalg med anbefaling fra kreds 2 uden behandling i 

hovedbestyrelsen. Dette har medført en del furore. 

 Dette har medført at jægerrådsformændene i følgende kommuner har deponeret 

deres udmelding af jægerrådene: Lemvig, Struer, Skive, Ikast Brande og Holstebro. 

Hvilket har medført et tilsagn fra Claus Lind om et møde med kredsbestyrelsen. 

 

 

Ad2: Årsmøde fastsat til onsdag d. 20.1.2021 kl. 19,30 i Plexus, Idom. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Dato er aftalt med Norbert V. Ravnsbæk 

Plexus er bestilt.  

Ole Clausen ordstyrer er aftalt 

Annonce indrykket i medlemsbladet for december 2020 og januar 2021 

 

Ad 3: Orientering ved Anders. 

- Gruppen af mårhundekoordinatorer i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner 

har hen over sommeren arbejdet med en bekæmpelsesplan fælles for alle 3 

kommuner. 

- Planen går i sin enkelthed ud på at systematisere arbejdet i en aktiv og passiv 

del. 

- Forslag om dannelse af fælles arbejdsgruppe for de 3 kommuner. 



- Arbejdet er forudsætning for at gøre os i stand til at kunne søge fonde om 

tilskud til arbejdet. 

- Der afholdes fælles møde for Jægerrådene i de 3 kommuner d. 14.10.2020. 

 

Ad 4: Ingen beslutninger  

 

Referat: Anders E. Christensen 

 

 

 

 

 

        


