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Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Jægerrådet Skive. 

onsdag 16. december 2020, kl. 1900. Mødet blev gennemført som Teams møde, 
   
 
Dagsorden: 
   

1.)  Registrering af deltagere til mødet samt godkendelse af dagsorden. 
 Dagsorden godkendt. Niels Martin og Thorfinn deltog ikke i mødet 
  

2.)  Godkendelse af referatet fra sidste møde. 26.10.20. 
 Godkendt uden bemærkninger. 
 

3.)  Drøftelse og orientering siden sidst om dialogen mellem KB og HB . 
 Indstillingen fra hjortevildtudvalget, samt formandens svar til kreds 2 blev drøftet på mødet, 
 samt der blev givet tilbagemelding fra de enkelte JS-medlemmer. Resume blev fordelt til 
 JRB. Der er ikke fastsat ny dato for ekstraordinært kredsmøde p.t. 

  Efter forslag fra Arne Thomsen, Herning, blev det besluttet at undersøge muligheden 
  for et stormøde for DJ’s medlemmer i kreds 2, hvor målsætningen, og i øvrigt hele  

  problematikken omkring det historiske forløb og afskydningen, skulle belyses 
  ved invitation af flere forskellige gæstetalere. 

  
4.)  Status I regulering af mårhund samt mødeaktivitet med Skive kommune. 

Peter N.R. Madsen orienterede om tilskud fra Skive kommune for 2021, samt at der når det 
 blev muligt skulle holdes et fysisk orienteringsmøde med kommunens sagsbehandler. 

 
5.)  Orientering fra DJ, HB og KB. 

  Arrangement for alle jagthundeinstruktører. 

  Funktionsbeskrivelse for alle funktioner i en ny struktur. Jægerråd-, kreds- 

  og HB- formænd. 
  Miljøministeriets skydebanepuljer har tidligere kun omfattet tilskud til   

  skydning med haglgeværer, men vil nu blive udvidet til også at omfatte  
  riffelskydebaner. Der henvises til DJ’s hjemmeside. 
  Jægerfestival, som afholdes den 12. juni 2021 i Løvbakkerne ved Herning  

  med Jeanet Knak Fraser og Ole Rønnow som tovholder. 
  Onboarding kursus for forenings bestyrelsesmedlemmer i kreds 2 med Kim  

  Bjerre som tovholder, dato og sted tilgår. 
 

6.)  Jægerrådsmøde 2021, hvorledes forholder vi os i forhold to Covid-19 
 Det blev vedtaget at udsætte mødet til efter de nuværende restriktioner. Jægerrådsmøde 
 Skive, 03.06.2021, Kredsmøde kreds 2, den 29.06.2021. 
 

7.)  Orientering fra Friluftrådet. 
 Peter orienterede om at alle lokale Friluftsråd overgår til at arbejde under Friluftsrådets nye 
 lokale struktur i forbindelse med forårets lokale årsmøder. Det er derfor i hovedsagen lokale 
 foreninger, der udpeger de lokale repræsentanter til Friluftsrådet, og det gør de på deres 
 årsmøder her i foråret. Limfjord Syd den 17. marts 2021. Punktet tages op på næste JS- 
 møde. 
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8.)  Orientering ved Bestyrelsen. 
 Generel tilbagemelding fra foreningerne var med betydelig reduceret og direkte aflyste 
 aktiviteter og flere foreninger har haft manglende indtægtsgrundlag på baggrund af 
 nedlukningen. Der arbejdes i såvel DJ som i friluftrådet med mulige støtteløsninger som 
 skulle blive iværksat i foråret 2021. 

 

9.)  Næste møde, herunder emner, tid og sted. (husk kalender). 
 Jan/JS Indkalder på Teams når der vurderes behov for dette. 
 

10.) 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 


