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KREDSBESTYRELSESMØDE DEN 10. JUNI 2021 KL. 19.00, AULUM FRITIDSCENTER.  

Alle kredsbestyrelsesmedlemmer til stede. 

DAGSORDEN:  

1.  Godkendelse af dagsorden, registrering af deltagere.  

2.  Tilbagemeldinger fra Jægerrådsmøderne. 

3.  Behandling af Indkommende forslag. 

      a. Indsættelse af ekstra ressourcemedlem i DJ’s hjortevildtudvalg skal ophæves. 

      b. DJ’s repræsentantskab finder, at formanden for DJ’s hjortevildtudvalg udtalelser er misledende. 

4.  Tilrettelæggelse af Kredsmødet, opgavefordeling og tidsplan. 

5.  Møde med koordinatorerne på Teams, emner til mødet. 

6.  Projektbeskrivelse, Mårhundebekæmpelse i Nordvestjylland, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. 

7.  Kredsens ekstraordinære tilskudspulje. 

8.  Orientering fra DJ: 

      c. Status, strategiproces i DJ – ny strategi 2021. 

9.  Orientering fra HB. 

10. Kredsens økonomi. 

11. Gensidig orientering, kredsbestyrelsen. 

12. Dato for næste ordinære kredsbestyrelsesmøde.  

13. Evt.  

Ad.1: 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger og referater fra tidligere TEAMS-møder underskrevet. 

Ad.2: 

Formanden highlightede emner fra de overståede 10 jægerrådsmøder. 

Ad.3: 

Forslaget blev fremlagt af Peter N. R. Madsen, Per Vinter, Leif Filsø, Lars Erik Bitsch og Bjarne From. 

Arne Thomsen, Hans Jørn Dahl og Linda Nielsen kunne ikke tilslutte sig forslaget. 

Jan B. Rasmussen og Norbert Ravnsbæk undlod at give deres mening til kende. 

Forslaget fremsendes til kredsmødet som en flertalsbeslutning. 

 

Ad.4: 

Tilmeldinger foregår elektronisk. Vejledning fremsendes sammen med dagsorden. Tilmelding senest den 25. 

juni 2021. 

Registrering og spisning fra kl. 17.00-18.00 

Som dirigent forespørges Poul Bang Pettersson, Aarhus alternativt Poul Bech, Kibæk. 

Som referent forespørges Troels Lumby, Lokalredaktør Jæger. 

Kredsen er vært ved bespisning med en øl/vand samt efterfølgende kaffe og kage. 
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Formanden udarbejder forslag til tidsplan. 

Claus Lind Christensen, formand DJ og Karen Friis, direktør DJ inviteres til kredsmødet. 

Ligeledes inviteres Søren Beuchert, Thorsø og Erik Grundvad Pedersen, Vemb der begge har bestået DJ’s 

lederuddannelse. Nåle overrækkes af HB-medlem Norbert Ravnsbæk. 

Ad.5: 

Formanden orienterede om TEAMS-møde med koordinatorerne den 20. juni kl.19.00. 

Ad.6: 

Det besluttedes at jægerrådsformændene fra de berørte kommuner, Holstebro, Struer og Lemvig skulle 

afholde møde med styregruppen for en bedre forståelse og uddybning af projektet for så vidt angår 

deltagelse fra DJ. 

Ad.7: 

Der er kr. 366.000 i puljen og status bevilget er: Fur Jagtforening 100,000, Jægerfestival 50.000, Onboarding 

kursus budget ikke fastsat pt. 

Konceptet med ”ekstraordinært og medlemsskabende” fastholdes for at kunne give støtte fra puljen. 

 

Ad.8: 

Formanden orienterede som følger: 

a) Status, strategiproces i DJ – ny strategi 2021. Organisationsudvalget sender oplægget videre til    

    hovedbestyrelsen. 

b) Repræsentant til ”Projektgruppen i Naturnationalpark Stråsø”. Leif Filsø blev valgt. 

c) Råvildtrådgivere, Drøftes i den regionale hjortevildtsgruppe med repræsentanterne fra hvert Jægerråd. 

Ad.9: 

HB-medlem Norbert Ravnsbæk orienterede som følger: 

Årsrapport 2020: 

Årsregnskabsåret for 2020 viser et overskud på knap 6,5 millioner for Danmarks Jægerforbund og for DJ 

Administration et overskud på godt 800.000. I alt ca. 7,3 millioner. 

I regnskabet er der afsat midler i pulje D til Kreds 2 på kr. 366.718. 

Foretræde: 

På HB-mødet den 29. april havde Jeanet Fraser og Ole Rønnow fra styregruppen for Jægerfestivalen 2021, 

arrangeret af kreds 2, ønsket foretræde for hovedbestyrelsen for en orientering om arbejdet og 

forventningsafstemning af samarbejdet omkring arrangementet. 

Hovedbestyrelsen takkede for input, som blev taget til efterretning, og der var fra flere sider ros til 

arrangementet, ligesom KFR på vegne administrationen anerkendte det store arbejde der er lagt i 

Jægerfestivalen. CLC pointerede, at vi kan blive bedre til at få forventningsafstemt behov og assistance ift. 

kredsarrangementer og nationale arrangementer. De input, HB havde modtaget, vil blive taget med til videre 

behandling, og KFR blev bedt om at sikre, at dette sættes i værk. 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/
http://www.jaegerforbundet.dk/


 

 

 
 

                                                                                                               KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND 

 

 

 

 

    

       Side 3 af 4 

 

 

 

 

Mere åbenhed i DJ omkring medlemstal og økonomi: 

Punktet var fremsat efter tidligere beslutning i kredsbestyrelsen, med drøftelse af de mange lukkede punkter, 

der er på HB dagsordener, og det findes det ikke i orden, at så mange sager behandles som lukkede 

punkter, og vi er ligeledes af den opfattelse, at dette medfører diskussioner og kan være medvirkende til 

unødige spekulationer og konspirationer.  

Hovedbestyrelsen anerkendte intentionen i forslaget, men kunne ikke godkende indstillingen, som den 

foreligger. Hovedbestyrelsen ønsker at der skabes organisatorisk åbenhed i arbejdet og formidling af 

organisationens udvikling og ønsker, at de relevante tal skal være til stede ude hos relevante tillidsfolk for at 

skabe indsigt og til brug for deres arbejde. 

Alle foreninger, Jægerråd og kredse kan få udleveret deres respektive tal som hidtil. 

Der var opbakning til, at arbejde videre på kvartalsvis kommunikation omkring medlemstal f.eks. i Jægernyt 

og at tænke større åbenhed ind i udformningen af den nye rapporteringsform. 

NRA ønskede at følge indstillingen som fremlagt. 

Ny indsats "Hjælp til foreningen som forening" 

Projektet og ansættelse af en projektmedarbejder og 15-20 foreningsvejledere med timeafregning blev 

godkendt. 

Det blev bemærket, at kreds 2 havde drøftet oplægget og gerne så, at der blev startet ud med et pilotprojekt 

til at identificere foreninger og behovet, og fandt alternativet med ansættelse af f.eks. 2 halvtids 

medarbejdere, mere hensigtsmæssig end at satse på etablering af et korps af frivillige til at bistå med 

arbejdet, bl.a. begrundet i tvivl, om det er muligt at finde det ønskede antal frivillige, og at ressourcerne til 

oplæring fragår tiden til arbejdet med forening. 

Ad.10: 

Der er positiv Covid19 på regnskabet. Manglende aktiviteter har medført, at der alene er forbrugt ca. kr. 

9.000 af kredsens budget på i alt kr. 231.599. 

Ad.11: 

I.a.b. 

Ad.12: Næste møde fastsættes umiddelbart efter kredsmødet den 29. juni 2021. 

Ad.13: 

I.a.b. 

 

 

Referent: BF 
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________________________     ________________________      ________________________ 

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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