
Skive d. 27-10-2020                                                                            
            Jægerrådet 

              Skive Kommune 
          Kreds 2, Midt Vestjylland 

 

  

 

 Jan B. Rasmussen 
Blichersvej 2 D 
7800 Skive 

Mobil. :  40 19 62 46 
jbr@fibermail.dk 

1 

   
 

Referat for ordinært bestyrelsesmøde i Jægerrådet Skive. 
26. oktober 2020, kl. 1900. 

Mødet blev afholdt i Estvad Rønbjerg jagtforenings lokaler ”jægerlunden”.  
 
 
Dagsorden: 
   

1.)  Registrering af deltagere til mødet. 
 Fraværene med afbud Hem og Nordfjends, uden afbud Rødding Spøttrup. 
   

2.)  Godkendelse af referatet fra sidste møde. 09.07.20. 
 Godkendt uden bemærkninger. 
 

3.)  Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt. 
   

4.)            Drøftelse af udpegning af Vestsydjyske Regionale hjortevildtsrepræsentant og 
 udvalgsmedlem. 
 Formanden gav en status over forløbet fra pressemeddelelsen 24.09.20 og til d.d. samt gav 
 en forklaring på de bilag som havde indgået i forløbet og som er fordelt til mødedeltagerne. 
 
 Efterfølgende orienterede Næstformanden om de overvejelser som lå til grund for de 5 
 Jægerråds deponering af deres mandat til kredsbestyrelsen. 
  
 Et af hovedpunkterne var at Formanden for DJ hjortevildtudvalg havde taget Jan Furer, som 
 er medlem af anden organisation of derved har været medunderskriver på indstilling til 
 arealkrav på hjortevildtet, ind i arbejdet i udvalget uden forelæggelse/tilladelse fra DJ- 
 hovedbestyrelse. Et forhold menes er imod DJ- naturpolitik og ligeledes imod udvalgets 
 kommissorie. 
 
 Der er Jægerråd som formentlig vil trække sig ud af samarbejdet med kredsen såfremt at 
 Jan Furer ikke blive trukket ud af udvalget. 
 
 Jægerrådet besluttede efter en længere debat, af Jægerrådet Skive ikke vil trække sit 
 mandat, men forsat vil være medvirkende til at genfinde samarbejdet i kredsen. 
 

5.)  Status I regulering af mårhund samt mødeaktivitet med Skive kommune. 
 Næstformanden gav en status på reguleringstiltagene i regi af foreningerne og opfordrede til 
 at der blev givet regelmæssige tilbagemeldinger omkring regulering samt status på behov 
 for materiel. Der arbejdes på at søge yderlige midler fra kommunen samt et møde med de 
 på området ansvarlige og Jægerrådet. 

 

6.)  Orientering fra DJ, HB og KB. 
  Formanden orienterede om aktiviteter siden sidst i regi af kredsen og forbundet, der siden 
  sidst havde været begrænset af Covid restriktioner. Dog havde kredsen fået oprettet et  
  aktivitets- og udviklingsudvalg som var god i gang med at planlægge aktiviteter for foråret 
  2021. Kommissorie for udvalget er vedhæftet. 
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7.)  Orientering fra Grønt råd Skive. 
  Grøntråds repræsentanten gav en god gennemgang af møde aktivister og status på sager 
  som der er under behandling i Skive kommune. Referat fra sidste møde vedhæftet  
   

8.)  Orientering ved Bestyrelsen. 
1. Brodal, Havde søgt om kompensation for tab i forbindelse med lukning af 

 skydebanen og havde fået bevilget det søgte beløb. 
 

2. Brøndum- Hvidbjerg, Ingen aktivitet i forbindelse med regulering og havde    
 kun ringe deltagelse til foreningsjagterne. 

 
3. Fur, Havde søgt om tilskud til etablering af riffelbane i den særlige DJ pulje D 

 og fået bevilget 95.000,- . Havde god tilslutning til jagterne på Eskjær. 
 

4. Estvad-Rønbjerg, Havde gennemført en foreningsjagt med Covid spisning i 
 det fri samt, en bevægelsesjagt for under 10 deltagere. 

 
5. Hem, Ikke til stede 

 
6. Lihme, havde godt gang i regulering og oprettet flere lokaliteter.  

 
7. Nordfjends Jagtforening, Vakant 

 
8. Salling, Havde ikke kunne afholde pokalskydninger i 2020, men havde dog 

 covid tilpasset deltagelse på skydebanen. 
 

9. Rødding- Spøttrup, Ikke til stede 
 

10. Skive, Skive Jagtforening har allerede valgt at aflyse efterårs fællesjagter i 
 oktober og november pga. Covid19, men håber at kunne gennemføre de 
 planlagte fællesjagter i december og januar. 

 

9.) Næste møde, herunder emner, tid og sted. (husk kalender). 
  Formanden indkalder på Doodle når der bliver behov for dette. 

 

10.) Eventuelt. 
  Blev jagterne ved skovdistrikt Himmerland drøftet samt muligheden for regulering på Livø. 
  Skive- og Salling Jagtforening melder tilbage til formanden A.S.A.P. 
 
 

Vh 
Jan B. Rasmussen 


