
   
 
  Holstebro Jægerråd 

 

 
Jægerrådsårsmøde mandag d. 24. januar 2022 

 
Tid og sted: Kl 19.00 Gl Råstedvej 3, 7500 Holstebro 

Referat.: 
Deltagere i årsmødet.: 
HB-medlem Lars Jensen 
Kredsformand.: Steffen Toft Jensen 
Sevel jagtforening, Tvis jagtforening, Vemb og Bur jagtforeninger, Mogenstrup, 
Vinderup, Holstebro, Råsted, Naur-Sir, Holstebro Garnisions jagtforeninger. 

 
Dagsorden 1       

• Valg af dirigent 

• Steffen T Jensen blev valgt 
         

• Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke 
 

• Henrik Rørby aflagde beretning om jægerrådets virke. 
Efter genstart her i november efter initiativ af blandt andet Holstebro 
jagtforening, hvor i alt 4 jagtforeninger deltog, var der ikke meget at berette 
udover at Holstebro jægerråd kom i gang igen efter at det tidligere råd havde 
trukket sig. 
 

• Valg af Formand 

• Henrik Rørby blev valgt 
 

• Valg af  Næstformand 
Sekretær/referent (Niels Aaberg – modtager genvalg) 
Begge poster bliver besat ved første jægerrådsmøde 

(konstituering) 
Af fremmødte jagtforeninger ønskede  
KB Andersen - Holstebro Jagtforening 
Jakob Skovbakke - Mogenstrub jagtforening 
Niels Aaberg - Naur/sir Jagtforening 
Tage Jakobsen – Tvis Jagtforening 
Anders E Christensen - Råsted Jagtforening 
Bent Smedegaard - Vemb og Bur Jagtforening  
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at være  
    en del af Jægerrådets bestyrelse. 
 

• Poster der mangler at blive besat i kreds 2: 
 

▪ Hjortevildtsformand i HVG Vestjylland 
▪ Hundekoordinator 
▪ Friluftsrådet. Limfjord syd 

Steffen har en kandidat til posten i Limfjord syd 
▪ Koordinator for regulering 

• Punkter til drøftelse 
o Mårhunde.: Anders og Tage fortalte om Mårhunde gruppen i 

Vestjylland som dækker Lemvig, Struer og Holstebro kommuner og om 
hvordan det er lykkedes for gruppen at stoppe tilvæksten i disse 
kommuner, men der er til stadighed meget at gøre for at holde det på 
niveau og forhindre væksten stiger igen, her er der også plads til 
frivillige og donationer for det er ikke gratis at bekæmpe mårhund. Der 
skal købes og efterses udstyr, lokkemad med mere. Gruppen råder i dag 
over ca. 125-150 rør og kameraer nogle af disse er modne til 
udskiftning. 

o Regulering.:  Det blev også drøftet ønske om jagt på bla. Skarv som 
breder sig i disse år, det har forventeligt lange udsigter der må vi nok 
stadig nøjes med regulering. 

o Grønne råd 
o Hundetræning.: Der mangler hundetrænere her i området idet enkelte 

går af pension/sygdom. 
 

• Bordet rundt.: Alle deltagere i mødet var enige om det er vigtigt med et 
jægerråd i Holstebro kommune.  

• Kredsformand Steffen kunne berette om at der i flere kommuner i den sydlige 
del af kredsen også er gang at genstarte rådene, det tegner godt for fremtiden 
han håber på sigt at alle jagtforeningerne i kommunerne igen bliver 
repræsenteret. 

• Steffen nævnte også DJ´s ny slogan Go i generationer Jagt og natur. Det er 
vigtigt vi er med til at sikre jægere også være med når drøftes tiltag i naturen, 
jagttider m.m. 

• Lars Jensen fortalte også om sine visioner som nyvalgt HB-medlem, nu må vi 
samarbejde på tværs tage snakken vi er sikkert ikke altid enige, se fremad og 
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få mest muligt ud af fællesskabet og Danmarks 
Jægerforbund, det vil Lars gøre alt for at det kan lykkes. 

 

• Evt. 
 

• Der blev indhentet tilmeldinger til repræsentantskabsmødet den 18 juni 2022 
 

1012198 KB Andersen Holstebro Jagtforening 

1038099 Ole Clasen Holstebro Garnision 

1056516 Tage Jakobsen Tvis Jagtforening 

1011387 Anders E Christensen Råsted Jagtforening 

1011872 Bent Smedegaard Bur Jagtforning 

1066970 Niels Aaberg Naur-sir Jagtforening 

1070836 Henrik Bækstrøm Råsted Jagtforening 

1066536 Jes Rokkjær Sevel Jagtforening 

 
 

• Referent.: Niels Aaberg NSJ 


