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Referat ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 09. juli 2020, kl. 1900 Jægerrådet Skive. 

Mødet blev afholdt i Estvad Rønbjerg jagtforenings lokaler ”jægerlunden”. 
   
Forslag til dagsorden: 
   

1.)  Registrering af deltagere til mødet. 
 Afbud Nordfjends Jagtforening og, Grønt Rådsrepræsentanten, fraværende Rødding- 
 Spøttrup og Hem 
  

2.)  Godkendelse af referatet fra sidste møde. 12.02.20. 
 Godkendt uden bemærkninger. 
 

3.)  Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt uden bemærkninger. 
 

4.)            Drøftelse af forslag fra Skive Jagtforening ang. Ny struktur. 
 Forslag fra Skive jagtforening til drøftelse af ny struktur i DJ blev drøftet efter yderlig 
 uddybning fra  Steffen. Bestyrelse var enige om at der var flere brugbare ideer i oplægget og 
 besluttede at det skulle drøftes yderlig, samt at der fremadrettet skulle være et punkt på 
 dagsorden under aktuelle jagtpolitiske emner.  
 Oplægget er vedhæftet dette referat. 
 

5.)            Tilmelding til kredsmøder efteråret 2020 herunder:     

 - Opstillingsmøde til HB, 11.08.2020 Aulum fritidscenter   
 Kredsbestyrelsen ønsker i samarbejde med jægerrådene i kreds 2, at indkalde til  
 opstillingsmøde for valg af Hovedbestyrelsesmedlem (HB)  

 - Kredsmødet, 13.08.2020, Plexus Idom. 
   Mødet starter kl. 18.00 med indskrivning fra kl. 17.00 

 - Delegeretmøde, Aulum Fritidscenter, 08.09.2020. 

 Kredsbestyrelsen ønsker i samarbejde med jægerrådene i kreds 2, at indkalde de 
 delegerede til et orienteringsmøde forud for repræsentantskabsmødet. 

 - Dialogmøde om udsætning og opdræt, 16.09.2020, Silkeborg Medborgerhus 

 Kreds 2 og 3 i samarbejde med DJ-administration, tilmelding på FLEXBILLET 
 - Repræsentantskabsmødet, Vingsted, 19.09.2020 
 Når dagsorden med forslag til repræsentantskabsmødet bliver udsendt, vil indkaldelse til 
 jægerrådsmøde tilgå. 
 

6.)  Status I regulering af mårhund samt vildtskadebekendtgørelsen 
 Næstformanden orienterede om status på anskaffelser og efterlyste foreningernes behov for 
 mere udstyr. Ønsker stilles direkte til Peter. 
 De vigtigste budskaber i forhold til invasive arter er, at følgende kan ske uden forudgående 
 tilladelse: Mårhund, men nu også vaskebjørn, må reguleres hele døgnet reguleringen må 
 finde sted fra hus (beboelse, udhuse og lignende) Ved regulering af mårhund og vaskebjørn 
 kan elektronisk lysforstærket- og termisk håndholdt kikkert anvendes til lokalisering af vildtet 
 Ved regulering af mårhund og vaskebjørn på anlagte foderpladser kan elektronisk 
 lysforstærkende sigtemidler anvendes på riflede våben. Termiske sigtemidler må ikke  
 
 anvendes 
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 I forbindelse med bukkejagt kan mårhund og vaskebjørn reguleres med bue, når denne 
 opfylder kravene til buer som anvendes til jagt – se desuden bekendtgørelsen for 
 yderligere præcision. 
 Der gælder ikke længere et forbud mod anvendelse af elektronisk kommunikationsenhed 
 ved regulering af bl.a. mårhund, mink og vaskebjørn – Tidligere var det faktisk ikke tilladt, at 
 modtage en mms fra kameraet og dernæst tændelyet og skyde mårhunden, da det stred 
 imod forbud mod anvendelse af elektroniske udstyr til lokalisering af vildtet i forbindelse med 
 jagten/reguleringen. 
 Man skal stadig have tilladelse fra politiet til at erhverve lysforstærkende sigtemidler. 
 

7.)  Orientering fra DJ, HB og KB. 
 DJ: orientering om status i de enkelte udvalg, referater kan hentes på DJ  hjemmeside under 
medlemsnettet.  
 HB: orientering om status i HB-udvalg, referater kan hentes på DJ hjemmeside under 
 medlemsnettet.  
 KB: Orientering om status i valg til hjortevildtformand for Den Regionale Hjortevildtgruppe 
 kreds 2. samt KB Funktions- og forventningsbeskrivelse til kandidaterne. (vedhæftet 
 referatet) 

8.)  Orientering fra Grønt råd Skive. 
 (Referat fra sidste møde vedhæftet referatet.) 

 

9.)  Orientering ved Bestyrelsen. 
1. Brodal 

Er startet op igen på skydebanen, dog uden der har været større aktivitet. 
Mårhunde bekæmpelsen, der er ikke obs. Ved skydebanen 

2. Brøndum- Hvidbjerg 
Afholdt arbejdsdag i skoven, ringe tilslutning.  

3. Fur 
Der har været en del klagesager i forbindelse med anlæggelsen af 
skydebanen, dog uden opsættende virkning 

4. Estvad-Rønbjerg  
Afholdt første bestyrelsesmøde, har måtte aflyse forårets arrangementer. 

5. Hem 
Ikke til stede. 

6. Lihme  
Arrangerede en tur til Libes plantage, kan anbefale dette. 

7. Nordfjends Jagtforening 
Ikke til stede 

8. Salling 
Er startet op igen på skydebanen, dog uden der har været større aktivitet. 
Afholder flugtskydningsinstruktør uddannelse 12 og 13 september, enkelte 
ledige pladser. 

9. Rødding- Spøttrup 
Ikke til stede 

10. Skive 
Ingen aktiviteter siden nedlukningen. 

 

10.) Næste møde, herunder emner, tid og sted. (husk kalender). 
 Tilgår efter aftale når oplæg til repræsentantskabsmødet tilgår. 
 

11.) Eventuelt. 
 
 

Referent 
Jan B. Rasmussen 
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Oplæg til strukturdebatten fra Skive Jagtforening. 
Skive d. 4/3-2020  

  

  

  

  

  

  

Kære Jan,   

  

Fremsendes på vegne af bestyrelsen i Skive Jagtforening.  

  

I forlængelse af Jægerrådsmødet finder Skive Jagtforening (SJ) anledning til at rejse et par  

bekymringspunkter subsidiært at fremsende forslag/input til strukturdebatten. Danmarks Jægerforbund står 

over for én af de mest afgørende beslutninger i nyere tid. En beslutning om hvordan vi gør vores struktur 

mere effektiv, gennemsigtig og ikke mindst sikrer det enkelte medlem indflydelse. Det er derfor skuffende, 

at den af DJ nedsatte strukturkommission efter to års arbejde fremkommer med et forslag, der reelt er en 

videreførelse af den nuværende struktur med lidt kosmetiske ændringer. Det bringer os ikke videre.   

  

DJ har lagt op til, at forslaget til strukturdebatten drøftes på Jægerrådsmøderne. Derfor er det helt afgørende, 

at der lyttes til medlemmernes (foreningernes) holdninger på området.  På Jægerrådsmøde Skive fandt der 

en god drøftelse sted og en række synspunkter og ændringsforslag blev fremlagt. SJ finder dette positivt. 

Der var en ok gennemgang af DJ forslag til ny struktur, om end der blev rodet en del rundt i begreberne 

"kongres" versus "messe" (det der blev fremlagt som kongres, var de facto en messe). Det kunne imidlertid 

også konstateres, at synspunkter og forslag ikke eller kun i meget begrænset omfang, blev taget til referat. 

Kredsens HB-medlem deltog og tog vist også notater, men det er for SJ uklart, hvorledes det nu sikres, at 

synspunkter og forslag ret faktisk bliver hørt og bragt i spil. Det er SJ forventning, at vores HBmedlem 

repræsenterer kreds 2 foreningers synspunkter. Derfor bør disse fastholdes i skriftlig form. Desværre er det 

oplevelsen, at der var tale om en helt uforpligtende meningsudveksling og hvor den videre proces (hvordan 

vores forslag bliver bragt i spil) i bedste fald er uklar. Det er muligt, at det skal være sådan, men så sætter 

man de enkelte foreninger helt uden for indflydelse og der bliver tale om skueproces, hvor DJ kan sætte 

"tjektegn" ved, at emnet har været drøftet blandt medlemmerne. Det er netop derfor, vi skal have en 

struktur, der tilgodeser, at de enkelte foreninger sikres direkte indflydelse.    

  

SJ er af den opfattelse, at en ny struktur bør baseres på principperne om repræsentativt demokrati. Dvs. en 

buttom up proces, hvor foreningerne sikres direkte indflydelse i forhold til det antal medlemmer, de 

repræsenterer (repræsentativt demokrati). Det bør være efter en model, der afspejler de demokratiske 

processer, resten af samfundet er bygget op om. Der bør endvidere etableres beslutningsprocesser, der er 

helt gennemsigtige, ligesom antallet af organisatoriske led skal minimeres for at tilsikre, at forslag når det 

besluttende niveau uden de mange lags filtrering. SJ vedlægger derfor til videre behandling oplæg/forslag til 

ny struktur. SJ har valgt at fremsende ad den organisatoriske vej, der pt. er gældende. Såfremt materialet 

skal fremsendes direkte til DJ, gør vi naturligvis dette.       

  

Vedlagt PP med SJ forslag til ny struktur.   
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Med venlig hilsen     

Skive Jagtforening  

Anders Laigaard 

 

Ny struktur 4-3 

Skive Jagtforening.pdf
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