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KREDSBESTYRELSESMØDE DEN 19. april 2021 KL. 19.00.  

Mødet afholdt som virtuelt Teams-møde. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet. 
 
 DAGSORDEN:  
 

1. Godkendelse af dagsorden.  
2. Drøftelse og status, Strategiproces i DJ – ny strategi 2021.  
3. Tilrettelæggelse af Årsmøder i Jægerrådene. 
4. Udpegning af suppleanter til udvalg, samt udkast af tilføjelse til kredsens forretningsorden. 
5. Status fra Aktivitets- & Udviklingskomitéen. 
6. Ny indsats "hjælp til foreningen som forening” Oplæg vedhæftet dagsorden. 
7. Orientering fra formanden: 

a. DJ Puljen 2021. 
b. Temamøde for bestyrelserne i kreds 2+6 14. april 2021  
c. Formandsmødet den 20. april 2021. 
d. Limfjorden i balance, et projekt der skal iværksættes omkring Limfjorden 
e. Oplæg til drøftelse af en alkohol- og rusmiddelpolitik. 

8. Orientering fra HB. 
9. Kredsens økonomi. 
10. Gensidig orientering, kredsbestyrelsen. 
11. Dato for næste ordinære kredsbestyrelsesmøde.  
12. Evt.  
 
Ad.1: 
Dagsorden godkendt. 
 
Ad.2: 
Strategiprocessen og status er af stor betydning og vigtighed og bør fremlægges og drøftes på de 
kommende jægerrådsmøder. 
Covid19 har besværliggjort drøftelserne, og uheldigvis er der allerede den 12. maj deadline for 
input til strategien. 
Formanden kan dog medbringe input til organisationsudvalget, hvor oplægget drøftes den 27. maj, 
og endelig kan der på møde med formandsgruppen den 18. june medtages input. 
 
Formand og HB-medlem vil på jægerrådsmøderne informere nærmere om strategien og status 
herpå. 
 
Ad.3: 
Fra den 6. maj må der forsamles 25 personer indendørs. 
På den baggrund er datoerne for de planlagte møder ændret, så de kan afholdes med ovennævnte 
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max. antal. 
Kredsbetyrelsesmedlemmer orienterer foreningsformændene, der vil blive anmodet om 
viderebringe informationerne til medlemmerne. 
Kredssiden opdateres med de nye datoer. 
 
Ad.4: 
Fremsendte udkast til forretningsorden for kredsen blev principielt  godkendt med mindre 
redaktionelle ændringer. 
Formanden vil finde alternativ dækkende formulering til pkt.7, som fremsendes til godkendelse. 
 
Ad.5: 
Norbert orienterede om aktiviteterne i Aktivitets- og Udviklingskomitéen specielt hvad angår den 
kommende Jæger Festival. 
Det er lykkedes, at få et helt enestående program for dagen og der forventes flere tusinde gæster. 
Ligeledes er det lykkedes, at få endog meget store sponsorater i hus. 
Kredsbestyrelsen udtrykker stor ros til udvalget. 
 
Ad.6: 
Formanden orienterede om punktet: 
På hovedbestyrelsesmødet den 29. oktober 2020 gav hovedbestyrelsen opbakning til at gå videre 
med en indsats målrettet hjælp til udvikling af medlemsforeningerne. Indsatsen er en del af DJ’s 
samlede strategi for at få flere medlemmer. Denne indsats har fokus på foreningsudvikling bredt 
set. Fastholdelse af nuværende og rekruttering af nye medlemmer bliver en del af indsatsen 
sammen med bl.a. driften af foreningen, bestyrelsesopgaver, rekruttering af frivillige og udvikling af 
foreningens aktiviteter. Det vigtige er at det tilpasses de enkelte foreningers behov og ønsker. 
Indsatsen gennemføres ved ansættelse af en projektleder samt 15-20 frivillige foreningsvejledere 
og har et årligt budget på 1,2 mio. kr. Hovedbestyrelsen skal drøfte indsatsen og beslutte, om der 
skal gives en økonomisk ramme til den 3 årige indsats. 
 
Kredsbestyrelsen bakker i princippet op om ethvert tiltag ved medlems rekruttering. Der var dog 
enighed om, at et projekt af denne størrelse og med et budget på 3.6 mill kr. måske kunne udrulles 
med en enklere og besparende arbejdsgang, for på den måde at undersøge såvel behov som i 
særdeleshed interessen herfor. 
Kredsbestyrelsen indstiller, at der, som opstart, forsøges med et pilot projekt for i forvejen kendte 
foreninger, der måtte have interesse herfor. 
 
Ad.7: 
a) Danmarks Jægerforbund har fastsat en bevilling for 2021 på 950.000 kr. til lokale projekter og 
kurser i DJ regi. Bevillingen fordeles mellem kredsene efter medlemstal. 
Hvem kan søge:  
Foreninger, der er tilsluttet Danmarks Jægerforbund og sammenslutninger af sådanne foreninger, 
Jægerråd og kredse. 
Ansøgningsfrister: 
Der er kun én ansøgningsrunde i 2021. Ansøgningsfristen var den 15. april 2021. Tilskud til kurser i 
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DJ regi behandles løbende. 
Udvalget godkendte indstillingen om at foreninger undtagelsesvis kan søge i 2021 til projekter, der 
først starter op i 2022, når omstændighederne kræver det. 
Mht. tilskud til dokumenterede udgifter til overnatning i forbindelse med deltagelse i kurser i DJ regi 
besluttede udvalget, at bevillingsudvalgene selv tager stilling hertil i hver enkelt ansøgning. 
 
b) Der er gennem længere tid "varmet op" til en mere grundlæggende drøftelse af DJ's natursyn, 
troværdighed og fortsatte mulighed for at have den nødvendige indflydelse i forhold til 
medlemmernes interesse. Forud for dette går både en strukturdebat, er formandsvalg, oplæg til en 
ny strategiproces samt forskellige eksterne sammenhænge, hvor vildtet, jagten og jægerne bliver 
udfordret på forskellig vis. I strategiprocessen er der rammesat en grundlæggende drøftelse af DJ: 
"Som forbund har vi brug for at have et strategisk blik på fremtiden. Hvilke tendenser i samfundet, 
skal vi være særlige opmærksomme på?, Er der nye venner og fjender?, Hvad sker der i natur- og 
biodiversitetsdagsorden og. lign. Og det er primært et anliggende for HB og den administrative 
ledelse at tage første runde på disse drøftelser.  
Emnet vil blive optaget som et dagsordenpunkt på et kommende møde med deltagelse af en 
ekstern person. 
Målet er at kunne kondensere og beskrive hvilke samfundsmæssige tendenser, DJ bør forholde sig 
tid, og hvordan vi gør det. Herunder at sikre, at der netop er sammenhæng mellem det fundament, 
vi står på og så de strategiske valg." Forskellige aktuelle sager, som giftdrab, udsætning, 
naturnationalparker, EU vejledninger m.v. aktualiserer at det er nu, denne drøftelse skal tages. 
 
c) Dagsorden er fremsendt til kredsbestyrelsesmedlemmerne: 
•”Rigets tilstand” En kort orientering om DJ her og nu. 
•Status på arbejdet med de 8 strukturpunkter fra Rep. Mødet 
•Opstart af punktet ”Slip organisationen fri” 
•Drøftelse af forslag til en alkohol- og rusmiddelpolitik i regi af DJ. 
 
d) Vand, natur og klima kender ikke kommunegrænser. Kommunerne omkring Limfjorden har 
derfor lavet en masterplan, der skal håndtere de kommende års udfordringer.  
Planen understøtter samarbejdet på tværs af virksomheder, organisationer og interesser med 
fokus på inddragelse. Limfjordsrådets masterplan for en bæredygtig Limfjord er afgrænset i en 
række fokusområder:  
• Fjorden 
• Oplandet 
• Naturen 
• Klimaet 
• Lokalt ejerskab 
Limfjordskommunerne har medvirket til at udarbejde faglige notater for de fem fokusområder. 
Notaterne er bilag til masterplanen. 
Masterplanen har to faser: 
1. Strategien Limfjord i balance, som er  
dette dokument.  
2. Herefter følger en indsats-og arbejdsplan. 
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e) Drøftelse af forslag til ”Alkohol- og rusmiddelpolitik” drøftes på formandsmødet den 20. april. 
 
Ad.8: 
Norbert orienterede fra HB: 
 
Whistlebloweranmeldelse: 
Ordningen er god, og det giver muligheder for anonymt at indgive en anmeldelse, hvis der skulle 
være mistanke noget i forbundet. Men det har også sine omkostninger. Ikke for at der ikke skal 
være anmeldelser, men blot til info, at en af anmeldelserne har kostet kr. 169.000 ekskl. moms. 
 
Henvendelser fra foreninger om tilskud til gennemførelse af klagesager og 
Advokatbistand 
Der blev søgt om fri proces tidligere i år, for udarbejdelse af et sagsindlæg via Penta Advokaterne 
om ny miljøgodkendelse med ønske om udvidet skydetid. De fik i 2013 udstedt en 
miljøgodkendelse med udvidet skydetider, men denne blev påklaget til klagenævnet. Klagenævnet 
sendte sagen retur til kommunen med krav om en konsekvensvurdering. 
 
Beslutningen blev under samme ramme som tidligere, hvor der blev bevilget en jagtforening i kreds 
2 et tilskud på 50%, og såfremt der er behov for det, er det muligt at få en låneordning på de 
resterende 50%. 
 
Mere åbenhed i Danmarks Jægerforbund 
Det indstilles at det godkendes, at hovedbestyrelsesmedlemmer skal have tilgang til bilag og 
materialer, som er behandlet i et udvalg under hovedbestyrelsen og/eller i Danmarks 
Jægerforbund, og derved få et bedre samlet vurderingsgrundlag til viden og beslutninger. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen under respekt for forretningsordenens afsnit om 
fortrolighed. 
 
DJs værdisæt: 
Værdisættet blev besluttet på repræsentantskabsmødet sidste år. Jægerråd og foreninger blev 
mail-informeret den 10. december 2020 ifm. punkter til Jægerrådsmøderne. 
Der er kommet divergerede tilbagemeldinger, om dette er nødvendigt, og modsat, hvorfor sker der 
ikke mere. JSU søger input til implementeringen, for at gøre det mest rigtige i processen. Der vil 
blive orientere kort om dette på formandsmødet den 20. april. 
 
Ad.9: 
Kredskassereren orienterede om kredsens økonomi, som naturligvis afspejler de manglende 
aktiviteter grundet Covid19. 
 
Omkostninger år til dato kr. 8.912 
Årsbudget kr. 240.511 
Restbudget for 2021 kr. 231.599 
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Ad.10: 
Den generelle orientering fra kredsbestylsesmedlemmerne omhandlede manglende aktiviteter i 
foråret. Det meddeltes dog, at flere skydebaner var i gang ligesom regulering af både mårhund og 
råger var påbegyndt/arrangeret. 
 
Ad.11: 
Næste bestyrelsesmøde afholdes når kredsbestyrelsen kan samles indendørs. 
 
Ad.12: 
Formanden orienterede om de planlagte større solcelleparker i kreds 2 og opfordrede foreningerne 
og de grønne rådsrepræsentanter til at følge nøje med, og udføre måske nødvendig indflydelse, 
evt. med hjælp fra forbundet. 
 
BF meddelte, at Lemvig allerede for længst var kommet med forslag, afstemt med forbundet, til 
Lemvig Kommune, og at forslagene stort set alle var medtaget i kommunens planlægning. 
 

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 
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