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Referat ordinært bestyrelsesmøde i Jægerrådet Skive. 
16. september 2021, kl. 1900. 

Mødet blev afholdt i Jægerlunden, GL, Rønbjerg, 7800 Skive. 
  
 
 
Dagsorden:  
   

1.)  Registrering af deltagere til mødet samt godkendelse af dagsorden. 
 Dagsorden godkendt. Fraværende Rødding Spøttrup jagtforening.  
   

2.)  Godkendelse af referatet fra sidste møde. 23.08.2021.  
 Godkendt uden bemærkninger. 
 

3.)  Orientering siden sidst fra KB. Status Jægerråd og Kredsbestyrelse.  
 Steffen orienterede om status i KB, hvor han var blevet konstitueret som formand frem til det 
 ekstraordinære Kredsmøde den 29. november 2021. Referat fra KB kan hentes på kredsens 
 hjemmeside. 
 Hans Jørn Dahl, Ringkøbing-Skjern Jægerråd blev udpeget som midlertidig repræsentant 
 uden stemmeret for kreds 2 i HB.  
 Der bliver ikke indsat nogen midlertidig repræsentant for kredsen i hjortevildtgruppe 
 Vestjylland, men at afvente forslag fra Jægerrådene til KB til endelig godkendelse i HB. 
  
 Jan orienterede om status i JS, hvor status nu var at 3 foreninger som ikke ønskede at være 
 repræsenteret i Jægerrådet, Brøndum-Hvidbjerg-, Fur- og Nordfjends jagtforening. 
 Jægerrådsbestyrelse håber at når de ekstraordinære møder er overstået, at der vil kunne 
 skabes en fornyet dialog og relation til de 3 foreninger. 
 Peter N.R.Madsen havde tilbudt at forsætte med kontakten til kommunen omkring regulering 
 af mårhund, samt at forestå administration af kamera og fælder.  
 

4.)  Repræsentantskabsmøde 2021.  
 Materialet blev gennemgået og drøftelse med de 4 delegerede til Repræsentantskabsmødet.
    

5.)  Orientering fra Bestyrelsen. 
 Der var en generel tilbagemelding på aktiviteterne på skydebanerne var på et meget  
 tilfredsstillende niveau og det så ud til at nedgangen i forbindelse med nedlukningen var ved 
 at blive indhentet. 
 Alle foreninger var i gang med at tilrettelægge efterårets og vinterens jagter. 

 

6.)  Næste møde, herunder emner, tid og sted.  
 Jægerrådsbestyrelsesmøde fastsat til den 13.10.2021 i Jægerlunden, Gl. Rønbjerg og 
 ekstraordinært Jægerrådsmøde til den 14.10.2021 i Jagthytten, Bjørnevej i Skive. 
 

7.)  Eventuelt. I.A.B. 
 

 
 
Brugte forkortelser: 
   DJ, Danmarks Jægerforbund 
   HB, Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund 
   KB, Kredsbestyrelse kreds 2 
   JS, Jægerrådet Skive 
   GR, Grønne råd Skive kommune 


