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Referat bestyrelsesmøde i Jægerrådet Skive. 
TEAMS møde. 

 
Dagsorden: 
   

1.)  Registrering af deltagere til mødet samt godkendelse af dagsorden. 

 Fraværende: Arne Nielsen, Brian Elmo Pedersen, Thorfinn Andersen. 

   

2.)  Godkendelse af referatet fra sidste møde. 16.12.2020. 

 Godkendt uden bemærkninger. 

 

3.)  Kreds 2, Orienterings/debatmøde Arealkrav Hjortevildtforvaltningen 06.02.21.  

 Dagsorden og referater fra møderne var vedhæftet dagsorden og fordelt inden mødet. 

 Bestyrelsen drøftede emnet og tog orienteringen til efterretning. I forbindelse med drøftelsen blev optælling af 

dåvildt i Skive kommune 2021 taget op. Optællingen i Vest Salling var iværksat men det blev konstateret at 

der ikke var blevet iværksat for Øst Salling samt Skiveområdet. Et emne som skal tages op på kommende 

møder.  

 

4.)  Status I regulering af mårhund. 

 Peter N.R. Madsen, orienterede siden sidst og gav en status på samarbejdet med Skive kommune. Det blev 

 besluttet at tilskuddet for 2021 i første omgang skulle bruges til kameraer og eksterne batterier. Peter 

 iværksætter. 

 

5.)  Orientering fra DJ, HB og KB. 

 Materiale til ”Bliv Naturligvis” til brug i jagtforeningerne. Vi har modtaget materiale til brug i forbindelse 

 med kampagnen, det er ikke fordelt med baggrund i lukningen, men kan rekvireres ved formanden. 

  

 Der skal være plads til friluftslivet og derfor også jagten. Kredsen have sendt mail til de MF fra Region midt- 

Vestjylland. Største parten af MF havde meldt tilbage med positive holdninger DJ´s natursyn samt ønske om 

at sikre alles interesser i benyttelse af vores fælles natur. Flere tilkendegav at ville tage emnet op i deres 

grupper. 

  

 Nationalparker, DJ ønsker mere og vildere natur. Et emne som vi lokalt skal være opmærksom på i 

 forbindelse med den kommen Naturpark Flyndersø Sønder Lem Vig. 

 

 DJ- strategi og synlighed. Et emne som kan tages op på Jægerrådsmøderne. Emnet forventes taget op på 

dagsorden til årsmødet, sammen med en drøftelse af DJ’s natursyn, troværdighed og indflydelse med 

 baggrund i de for tiden meget markante politiske udmeldinger og holdninger for benyttelsen af naturen. 

  

 Opførelse af en værelsesfløj ved Jagtens Hus, beslutning på repræsentantskabsmødet 2021 om evt. 

 igangsætning af byggeriet. Endeligt beslutningsgrundlag er ikke udarbejdet pt. 

 

 DJ søndagsorientering - on-line kl. 20.00 – 20.30 via Zoom. Hver anden søndag Kredsformænd og 

 kredsbestyrelser. Et nyt tiltag for at give en mere grundig løbende orientering ud over de DJ´s i nyhedsbreve. 

 Der er rejst spørgsmål om at det var muligt, at også Jægerrådsbestyrelser kunne deltage. Claus Lind vil 

undersøge nærmere. 

  

 Funktionsbeskrivelser på de juridiske enhed DJ. Der udarbejdes på funktioner til og med 

 jægerrådsbestyrelserne, hvorimod, da Jagtforeninger er selvstændige juridiske enheder, er det op til den 

 enkelte forening såfremt der ønskes funktionsbeskrivelser. Støtte til dette kan fås ved DJ administration. 

 

 COVID-19, nødlidende foreninger, Fokus på nødlidende foreninger, der reelt mangler likviditet for at  

 kunne fortsætte. HB er under udarbejdelse af en støtte ordning som skal forelægges kredsbestyrelserne  til 

godkendelse. Forventelig kun de foreninger som er nedlæggelses ramt. 
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 DJ- puljen, undtagelsesvis kan der søges i 2021 til projekter, der først starter op i 2022, såfremt at de 

nuværende restriktioner forudsætter dette. 

  

 Støtteordning fra Friluftrådet. Det forventes en ordning på lige fod med de i foråret 2020, pt. ikke afgjort. 

 afgørelse. INFO videresendes til Jægerrådet når tilgår. 
 
DJ´s Skydebanepuljen, Fremadrettet at dække såvel Hagl- som riffelskydebaner. 
 

6.) Kønsoptælling af Edderfugle 
 https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/sa-skal-der-konsoptaelles-edderfugle/  

 Opfordring til at deltage i optællingen i vores lokalområde. 
 
7.) Jægerrådsmøde/kredsmøde 2021, Status. 
 https://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=13374 
 https://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=19598 

 
8.) Orientering fra Friluftrådet, ”Vil du have indflydelse på friluftslivet i dit lokalområde” 
 Mail fra DJ ” Opfordring fra Friluftsrådet” videresendt til JS bestyrelse 23.02.2021.  
 Peter vil holde bestyrelsen orienteret og komme med et oplæg til muligheder for deltagelse.  
 
9.) Orientering ved Bestyrelsen. 
 Generelt have der ikke været gennemført aktiviteter med baggrund i nedlukningen, det forventes at der lukkes 

op i foreningerne (SKB) for udendørs aktiviteter snarest. DJ´s Corvid retningslinjer er videresendt til JS 
bestyrelse. 

 
10.) Næste møde, herunder emner, tid og sted. (husk kalender). 

Indkaldelse iværksættes fra JS bestyrelsen / formanden ved behov. Det er besluttet at anvende TEAMS ind til 
videre 

 
11.) Eventuelt. 

I.A.B. 
 
   Brugte forkortelser: 
   DJ, Danmarks Jægerforbund 
   HB, Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund 
   KB, Kredsbestyrelse kreds 2 
   JS, Jægerrådet Skive 
 
Referent: Jan B. Rasmussen 
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