
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i kreds 2, afholdt 

mandag den 17. januar 2022, i Plexus, Idomlundvej 23A, 7500 

Holstebro. 

Fungerende kredsformand, Steffen Toft Jensen, gik klokken 19.00 på talerstolen og bød 

forsamlingens ca. 170 deltagere, hvoraf 156 var stemmeberettigede, velkommen. Han indledte med 

et meget kort resume´ af, hvad der var sket i kredsen, efter at 7 af 10 medlemmer i kredsbestyrelsen 

ved mødet den 29. juni 2021 forlod deres tillidsposter. Flere af de tilstedeværende blev takket for 

deres indsats i den lettere kaotiske periode, der fulgte efter.  

Jagthornskoordinator Hans Tetzchner Stephansens smukke jagthornstoner markerede først åbningen 

af mødet.  

Pkt. 1: Valg af dirigent. Advokat Jakob B. Sørensen blev valgt. Han kunne konstatere, at den 

ekstraordinære generalforsamling var annonceret/varslet i henhold til DJ´s vedtægter og dermed 

lovlig. 

Pkt. 2: Valg af stemmetællere. Jakob B. Sørensen og Hanne Smedegaard blev valgt. 

Pkt. 3: Forslag til og valg af kredsformand. Fungerende kredsformand Steffen Toft Jensen var 

eneste opstillede kandidat; han blev enstemmigt valgt med applaus. Der var mulighed for opstilling 

af kandidater lige til punktet kom på mødet. 

Pkt. 4: Valg af hovedbestyrelsesmedlem (HB). Steffen Toft Jensen kunne meddele, at der var to 

kandidater: Lars Chr. Rejkjær (LCR) og Lars Jensen (LJ). Førstnævnte kunne desværre ikke deltage 

grundet nylig overstået operation, men havde meddelt kredsen, at han var til rådighed for deltagelse 

i valget af nyt HB-medlem. Dirigenten overtog herefter selve valgproceduren og startede med at 

opfordre de fremmødte til at tale deres favoritkandidats sag.  

Den første, der bad om ordet, var Kim Bundgård fra Thyborøn-Harboøre Jagtforening, der startede 

med at ønske den nye kredsformand til lykke med valget. Han anbefalede at stemme på LCR, som 

nyt HB-medlem med afsæt i kritiske kommentarer til både den måde, LJ tidligere havde fungeret 

som HB-medlem og hans illoyale adfærd overfor tidl. DJ-formand Ole Roed. KB mente derfor, at 

LJ var blevet ”afprøvet” – men ikke duede. 

LJ bad derefter om ordet. Han fortalte kort om sig selv og sin jagtpolitiske karriere i næsten alle 

DJ´s organisatoriske led. LJ var blevet bedt om at stille op fra medlemmer spredt over hele kredsen 

og havde indvilget i dette, selvom HB-posten var at sammenligne med en Uriaspost (red.: begrebet 

en Uriaspost stammer fra Bibelens Anden Samuelsbog, kap. 11 og handler om at få tildelt en 

udsat/farlig post/opgave). LJ pointerede behovet for at se fremad, huske fortidens fejl og lære af 

dem, og at det fremadrettet skal være et samarbejde/en holdindsats og ikke en 

enkeltmandspræstation at drive kredsen fremad for jagtens sag. Han understregede også vigtigheden 

af at kunne acceptere hinandens holdninger trods forskellige opfattelser omkring ex. fodring af 

vildt, udsætninger, arealbegrænsninger, ulv m.m. Han sluttede af med at sige, at enhver tillidsmand 

i DJ naturligvis skal være loyal over for den af HB fastsatte linje, men det udelukker ikke behovet 

for en løbende debat – ikke mindst set i lyset af, at jagten i Danmark er udfordret både i VFR 

(Vildtforvaltningsrådet) og i befolkningen/medierne. 



Benny Pedersen fra Brande Jagtforening kunne ikke anbefale LJ, da han mente, at der i forbindelse 

med et hjortevildtmøde i 2017 var udtrykt alt andet end fleksibilitet og lydhørhed fra LJ´s side i 

forhold til lokale ønsker. 

LJ bad om ordet og huskede udmærket mødet. Han mente, der var tale om en misforståelse, og at 

han havde formuleret sig uklart. Han redegjorde kort for den komplicerede sagsgang omkring 

arbejdet i Hjortevildtudvalget. 

Kim Bjerre fra Ringkøbing-Skjern Jægerråd mente, at LJ allerede havde haft chancen, så han 

anbefalede LCR med den begrundelse, at han var velforberedt, ordholdende og havde gode 

forhandlingskompetencer, som han allerede brugte i komplicerede forhandlinger mellem gasselskab 

og bønder i det vestjyske. KB mente, at de evner havde vi brug for i DJ. 

Tidligere kredsformand Knud Pedersen talte varmt for LJ, da LJ har vist sig velforberedt til møder, 

er vellidt og respekteret. KP dykkede lidt ned i kredsens historik og forsøgte at ridse de store linjer 

op for hvad, der tidligere var sket. 

30-årige Alex Overgaard fra Timring-Vildbjerg JF udtrykte frustration på vegne af kredsens unge 

medlemmer. De unge er trætte af at høre om 10-15 år gamle gniderier og orker ikke en betændt 

debat om kronvildtet, som fylder for meget. AO bad om at få tavlen visket ren og se fremad i stedet 

for tilbage. Han mente, at ministeriet er vores største fjende. Stor applaus. 

Dirigenten åbnede for flere indlæg, men der var ikke flere, der ønskede ordet, hvorefter der kunne 

stemmes. Under kaffepausen med mundbind talte Jakob B. Sørensen og Hanne Smedegaard 

stemmerne op i et afsides lokale.  

Resultatet af HB-valget blev følgende:  156 stemmeberettigede 

                                                                156 afgivne stemmer, heraf 10 blanke 

                                                                 LCR: 64 stemmer 

                                                                 LJ: 82 stemmer (vinder) 

 

Lars Jensen takkede for valget og ønskede straks god bedring til LCR. Han gentog nogle af 

pointerne fra sin indledende tale og udtrykte glæde over, at han og LCR i øvrigt er enige om det 

meste.  

Pkt. 5: Valg af suppleant til hovedbestyrelsen. Steffen Toft Jensen blev valgt uden modkandidat. 

Han takkede for valget og lykønskede samtidig LJ, som han glædede sig til at samarbejde med. 

Pkt. 6: Godkendelse af fagkoordinatorer. Pt er opgaverne som 1) hundekoordinator, 2) 

fagkoordinator i Friluftsrådet (Limfjord syd), 3) Hjortevildtformand Vestjylland, 4) Aktivi-

tetsansvarlige for Lasershot og udstillingsmateriel, og 5) Reguleringskoordinator på 

mårhundeområdet vakante. De ønskes besat gerne inden den ordinære GF 8. marts 2022. 

Pkt 7: Eventuelt. Claus Lind Christensen takkede udvalgte personer i kredsen for deres bidrag 

både til aftenens GF og for indsatser, der har holdt kredsen i gang op til det ekstraordinære 

kredsmøde. En særlig tak tilfaldt Hans Jørn Dahl for med humor - men uden stemmeret - at have 

varetaget kredsens interesser i HB i den periode, kredsen var uden HB-medlem. 



Kredsformanden afsluttede aftenen med at takke dirigenten for et velgennemført møde, den afgåede 

kredsformand, Jan Rasmussen, for stor hjælp i ”overgangsfasen”. Finn Krogh fra Ikast-Brande 

Jægerråd, der solidt har bistået den nyvalgte kredsformand, Esben Outzen Hansen, Holstebro, der 

har sat turbo på nyjægerindsatsen og Linda Nielsen, kredskassereren fra Viborg, der har styret 

kredsens økonomi, fik en særlig tak og en buket blomster og salens applaus for deres store og 

uundværlige indsats.  

 

Ref.  

Troels Romby Larsen 

 

 

Jakob B. Sørensen 

Dirigent 
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