
Viborg Jægerråd 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2021 hos Linda Nielsen 

 

1. Godkendelse af referat fra Jægerrådsårsmøde  

Godkendt og underskrevet uden kommentarer. 

2. Situationen i Jægerrådet/kredsen 

Den 29. juni blev der afholdt kredsårsmøde på Plexus i Idom. Her havde bestyrelsesmedlemmerne 
fra Ikast-Brande, Holstebro, Struer, Lemvig og Skive indsendt 2 forslag til mødet. Da det første 
blev nedstemt med 94 stemmer imod, 48 for og 10 blanke, valgte de at trække det andet forslag, 
som ikke blev sat til afstemning. Da deres forslag var faldet, valgte de herefter at trække sig fra 
kredsbestyrelsen.  

Efterfølgende sendte Norbert Ravnsbæk og Jan B. Rasmussen en skrivelse rundt i starten af juli, at 
de heller ikke ønskede at fortsætte i kredsbestyrelsen. Dette blev effektueret den 20. august, hvor 
der kom besked om, at de sammen med Holstebro, Struer og Lemvig trak sig fra kredsbestyrelsesar-
bejdet. 

Der skal nu i alle kommuner indkaldes til ekstraordinært jægerrådsårsmøde i løbet af oktober. I de 
kommuner, der stadig er med i samarbejdet, skal der være 2 punkter på dagsordenen, nemlig indstil-
ling af op til 2 kandidater til HB-medlem og suppleanter for samme. I de kommuner, der har nedlagt 
Jægerrådene skal der også som et 3. punkt vælges ny jægerrådsformand.  

Vi har fået DJ’s administration med jurister mv. som rådgivere for ikke at gøre noget, der er i mod-
strid med vedtægterne. Når vi ved, hvor mange kommuner der indkalder til ekstraordinært jæger-
rådsårsmøde, vil en repræsentant for disse blive indkaldt til et kredsbestyrelsesmøde, hvor der bl.a. 
andre poster skal vælges en konstitueret midlertidig kredsformand indtil det ekstraordinære kreds-
årsmøde, som forventes afholdt ultimo november. De lovpligtige frister for indkaldelse til disse mø-
der skal naturligvis overholdes, og derfor varer det forholdsvist lang tid.  

3. Situationen i Det grønne Råd 

Tage har rykket Viborg Kommune for udbetaling af de første kr. 15.000, - til driften af mårhunde-
bekæmpelsen, som de allerede har bevilliget. Pengene indsættes direkte på Viborg Jægerråds konto 
hos DJ, som er oprettet til opbevaring af midlerne fra kommunen. Der ligger allerede et beløb til ud-
betaling til dækning af udgifter til kort til kameraer og venter hos DJ. Pengene er lagt ud af en pri-
vatperson i Jægerrådets bestyrelse.  

4. Planlægning af ekstraordinært jægerrådsårsmøde  

Mødet afholdes den 14. oktober 2021 i Stoholm & Omegns Jagtforenings klubhus, Birkesøvej 16, 
Stoholm.  

Ordstyrer findes senere. Der sælges kun øl og vand, og mødet berammes til maksimalt at vare indtil 
kl. 21. Linda sætter annonce i Jæger og på hjemmeside samt sender besked til alle lokalforenings-
formænd.  

5. Udarbejdelse af forretningsorden 

Lars Henrik Pedersen påtog sig opgaven at lave et udkast til en forretningsorden for Jægerrådet i 
Viborg Kommune ud fra DJ’s standardforretningsorden for Jægerråd, som findes på hjemmesiden. 
Udkastet rundsendes til bestyrelsen senest 30. september til vurdering. Det skal ifølge DJ’s vedtæg-
ter godkendes på et Jægerråds bestyrelsesmøde. Deadline for endelig udformning og vedtagelse er 
inden det ordinære Jægerrådsårsmøde primo 2022.  



 

6. Møde angående samarbejde med mårhundegruppen Viborg Kommunen 

Linda laver et udkast til invitation til fælles mårhundemøde i Viborg kommune og sender til de øv-
rige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse. Mødet forventes afholdt ultimo oktober/primo novem-
ber, formodentlig på Sdr. Mølle. Planen er at indkalde 1-2 repræsentanter for hver jagtforening i 
kommunen til en fælles drøftelse om reguleringsarbejdet, hvor repræsentanten ikke nødvendigvis 
behøver at være formanden. Vi tager Knud Callesens oplæg til mødeafholdelse med i vores plan-
lægning angående mødeform og -afholdelse.  

Reguleringen under Viborg Jægerråd kaldes Reguleringsgruppen Viborg Jægerråd, da vi jo også 
regulerer bl.a. råger og er blevet spurgt om både måger og duer og ikke kun mårhunde.  

Fremadrettet skal det være gratis at låne udstyret til mårhundebekæmpelse fra Viborg Jægerråd, 
men af tidsmæssige årsager på mødet blev dokumenterne ikke ajourført, men vil blive det snarest 
muligt og herefter udsendt igen. 

7. Hjortevildtsmøder i Midt- og Vestjylland 

25. august, Mariager Hallen v/Ivar Høst 
24. august – Idom 
31. august – Salling Hallen, Roslev 
07. september – Haderup  
Alle datoer er på forhånd udsendt til samtlige lokalforeningsformænd.  

8. Jagter i Stevnstrup Enge 

Drivjagter er fastsat til:  
Søndag den 31. oktober 
Søndag den 28. november 
Onsdag den 29. december (primært nyjægerjagt) 
 
Trækjagter er fastsat som følger:   
Viborg: Uge 43-44   
 

Der er ikke fastsat jagter i 2022, da der skal være kontraktforhandling/fornyelse med Naturstyrel-
sen inden udgangen af 2021.  

Linda annoncer under kreds 2 i Jæger og på DJ’s hjemmeside og udsender kopi af annoncen på mail 
til lokalforeningsformændene.  

9. Planlægning af kommunejagterne 

Vi lader Per Madsen og Bjørn Jensen selv aftale med kommunen, hvilke dage der passer dem at af-
holde jagterne. Linda kontakter Bjørn, og når datoerne er fastlagt, udsender hun besked på vanlig 
vis til foreningerne.  

10. Regulering af duer på Viborg Stadion 

Linda er blevet kontaktet af en, der tidligere som privatperson har reguleret duer på Viborg Stadion, 
som er privatejet. Han synes, at det tog for meget tid og ville derfor høre, om Jægerrådet ville stå for 
den opgave. Linda har talt med Bjørn, og han ville gerne finde 2-3 personer, som fast står for den 
del. Bjørn og repræsentanten fra Viborg Stadion sættes i forbindelse med hinanden og afklarer selv 
de praktiske ting i forbindelse med reguleringen.  

 



11. Eventuelt 

Per Fisker kan ikke deltage på repræsentantskabsmødet, så Linda meddeler DJ, at pladsen går til 
Knud Erik Jensen i stedet. 

 

Referent Linda Nielsen  


