
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Ikast-brande jægerråd d 1-2-2022 i Pletten Ejsrupholm. 

Ingen afbud. 

1. Dagsorden godkendt 

2. Konstituering af bestyrelsen       Næstformand  Niels Dammand   

                                                          Ordstyrer          Elna Thomsen 

                                                           Sekretær          Birgit Mortensen 

3. orientering ved formanden: Lars var til kredsmøde d 3-1 .  Ny i kredsbestyrelsen er Kim Bjerre 

Hoven jagtforening, Anders Poulsen Skive jagtforening. Arne er sekretær og Linda kasser. Ny HB 

Lars Jensen var også med. 

Der er ordinært kredsmøde d 8 marts i Plexus Idom, maden er gratis og der skal tilmeldes på 

flexbillet. 

Der er koordinatormøde og kredsmøde d 28 feb. 

Dj puljen har ansøgningsfrist d 15-2 og 15-5.  

Lars Jensen foreslår at kriterierne for udbetaling fra kredspuljen bliver som ved DJ puljen. 

Kredspuljen er på 250.000 kr + 174.000 fra sidste år.  Dj puljen giver til maskiner, huse og materiel, 

kredspuljen kan også give til kurser og aktiviteter. 

Kredsbestyrelsen forslår ansøgningsfrist d 1-5 og max 25.000 pr forening. 

 

Kandidater til hjortevildtsgruppen vestjylland.    KB har 2 kandidater men  ” job beskrivelsen ” 

mangler. KB afventer et job opslag fra DJ  Torben Schultze. 

Vi har ikke stemmeret til vest, men vi har til midt og syd. 

De nye repræsentanter til de regionale hjortegrupper, skal der stemmes om før 1-4 

Kredsformand Steffen kommer med et oplæg .  

Forslag til midt : Finn Krogh, som overveier . nuværende er Hans Skovgaard 

 

Landskuet er d 30-6..2-7    Arne Thomsen er tovholder.   

Repræsentantskabsmøde er d 18-6 der er usikker hed omkring formødet til rep. Mødet. Der er 63 

delegerede fr kreds 2, Ikast-Brande jægerråd har 7 pladser, kredsbestyrelsen har 8 pladser. 

Deltager i kredsbestyrelsen fra ikast-Brande jægerråd er Lars Bitch. 

 

4. Grønt råd :  Birgit Mortensen 

Vi havde en snak om at grønt råds repræsentanten, altid skal være en del af bestyrelsen i 

jægerrådet. Reglerne siger at personen kan vælges uden for bestyrelsen og derfor ikke skal være 

tilstede ved alle bestyrelsesmøde eller hele bestyrelsesmødet. I Ikast-Brande jægerråd ønsker vi at 

personen er en del af bestyrelsen.  

Råge regulerings tilmelding er snart. 

Reguleringskoordinator, vi snakkede lidt om hvad det er og hvad de skal. Vi er usikre og afventer 

svar fra kredsformanden på spørgsmål om dette. 

 

5. Jægerrådsårsmødet 2022.  Vi ønsker os at der kommer flere medlemmer, men ellers gik det godt, 

med en god stemning. 

6. Repræsentantskabsmødet : Husk at sende navn, medlemsnr, mailadresse osv til Lars Bitch på dem 

der skal til Rep. Møde. 



7. orientering fra foreningerne :  Nr.Snede har haft Rævejagt , som blev til drivjagt. Har været på 

trykjagt i Tyskland, skal have vildtmadlavning for medlemmer i grupper og kursus i 

amunitionstransport. 

Munklinde har lagt sig sammen med Ruskær. 

Gludsted : generalforsamling sagde farvel til Harly og Steen i bestyrelsen og ind kom 2 unge. Niels 

Dammand er ny formand. 

Ejstrupholm : Generalforsamling fik 2 nye i bestyrelsen, Leon er formand. Skyder på 15 m banen , 

skal have foredrag ved falkemanden, kursus i jagttegn. 

Brande: Generalforsamling Benny genvalgt til formand, der kom 2 fra unge afd ind i bestyrelsen. 

Boest : har generalforsamling d 17 marts , forventer genvalg på alle poster. 

Klovborg : Generalforsamling 2 nye i bestyrelsen. Har været på kaninjagt på Endelave og skal have 

ræveregulering. 

Ruskær: generalforsamling og er nu sammenlagt med Munklinde, med Ruskær som forsættende 

forening.  

 

8. næste møde  er d 15 marts kl 19 i Ruskær klubhus. 

 

                                                                                                                                   Referat   Birgit Mortensen. 

 


