
Herning Jægerråd 

Årsmøde d. 31-5-2021 

På Gilmosevej 26 Herning 

Referat: 

Arne Thomsen bød velkommen til de i alt 17 fremmødte. 

1. Som dirigent blev valgt: Peter Kjær 

2. Beretning ved Arne Thomsen  

Kommentarer til beretningen:  

Kalle (buekoordinator) Knudmosejagten er et positivt tiltag, som gerne skulle bestå. 

Bo Pedersen (Sdr. Felding) Hvad gør vi ved de vildtkameraer, som bruges til 

mårhunderegulering, hvis de går i stykker. 

Det er vigtigt at man får fat i kvitteringen, inden man går til forhandleren. 

Der blev diskuteret medlemstilbagegang i forbundet, dog var der en lille fremgang i 

lokalområdet. 

Grønt råd ved Ole Rønnov: (ingen referat) 

Ole roste råge reguleringsjægerne og kom ind på fodring af ænder, mountainbike spor i mange 

af de lokale skove og vigtigheden i, at vi får en plads i Friluftsrådet. 

Peter (Vinding-Sørvad) kort tid efter de havde indgået en ny jagtlejekontrakt med kommunen 

om ”Baunen” blev der anlagt nye mountainbike spor i skoven 

Arne svarede: Det er jo ikke jægerrådet, der forhandler kontrakterne om jagten i de 

kommunale skove, derfor er det noget der skal løses lokalt. 

Hunde udvalget ved Hugo Skibsby:  

Ser færre fugle, mister terræn og søger nye arealer. 

3. Valg af formand udgår. 

4. Bestyrelsen består af en person fra hver jagtforening, men når der bliver indkaldt til møde 

kommer der ofte så få, (under ½ delen) at man ikke kan beslutte noget. 

5. Kandidater til HB. Udgår. 

6. Jægerrådet har 8 pladser til repræsentantskabsmødet som afholdes i Odense. Tilmeldingen 

foregår efter ” først til mølle” princippet. 

Arne sender mail rundt til alle formænd og skal have besked inden for en uge. 

7. ingen forslag. 

8. Evt: 



Alex kom ind på medlemstallet igen og spurgte om vi skulle til at tænke alternativ og 

foreslog at medlemmer fra en evt. ny forening kunne bruge forbundets faciliteter 

(skydebaner-Hundetræning m.m.) det var der dog ikke opbakning til. 

Der blev også foreslået at ikke medlemmer skulle betale mere for at bruge disse faciliteter. 

Kalle fastslog at man skulle være medlem for at benytte disse, da jægerforbundet afholder 

mange af udgifterne på banerne. 

Jesper (Gjellerup) Hvorfor får jagtforeningerne ikke flere invitationer til statsskovjagterne. 

      Norbert: Det var de arealer som Kongehuset holdt jagter på, som blev frigivet til       

jagtforeningerne, når kongejagterne var afholdt. Der er ikke så mange af disse arealer længere 

og flere af naturstyrelsens arealer er blevet udlejet. 

      Indlæg ved Norbert (udvikling og aktivitetsudvalget)  

      Orienterede om Jægerforbundets udfordringer, arbejdet i HB og den fremtidige strategi. 

     Kredsformand Jan B. Rasmussen:  

     Orienterede on arbejdet i kredsbestyrelsen og om hvordan man håndterede de mange 

tiltag, der kom fra den nuværende regering og andre folk som har en mening om benyttelsen 

af naturen.  

 

Knud Pedersen 


