
 
          13.10.2021 
 
Referat fra ordinær bestyrelsesmøde den 10. januar 2022 i jægerlunden, 
 
 pkt1.  Registrering af deltagere. 
Følgende deltog: Preben Nielsen Lihme jagtforening, Steffen Toft Jensen Skive 
jagtforening, Arne Thomsen Brodal Jagtforening, Birger Bavnsgaard, Salling Jagtforening, 
Hans Dahl Hem Jagtforening, og Jan B. Rasmussen, formand. 
 
 Pkt.2 Godkendelse af sidste referat. 
Referatet blev godkendt.  
 
 Pkt. 3 Ekstra ordinær Kredsmøde 

Vi gennemgik dagsordenen til kredsmødet, og måtte konstatere at kredsen mangler 
koordinatorer. 
Ordinært kredsmøde i 2022 er fastsat til tirsdag den 8. marts. 
 
 Pkt. 4 Orientering og tilrettelæggelse af jægerrådets årsmøde den 20 januar. 
Årsmødet afholdes i jægerlunden i Rønbjerg. Bestyrelsen foreslår Birger Baunsgaard, 
Hans Dahl, Anders Poulsen, og Jan B. Rasmussen som  delegerede til 
repræsentantskabsmødet. Hans Dahl blev foreslået som dirigent til årsmødet.  
 
 Pkt. 5. Orientering fra DJ, HB, og KB 

Steffen orienterede om følgende: 
Filmen ”god jagt i generationer” (varighed knap 4 minutter) skal vises på Jægerrådets 
årsmødet den 20. januar.  
Filmen kan også findes på DJ’s hjemmeside. 
Der er valg til kredsens HB-medlem og Kredsformand d. 17. januar i Plexus i Idom.  
 
Det er sandsynligt at der så skal findes en anden til kredsbestyrelsen fra Skive Jægerråd, 
da Steffen stiller op til Kredsformand. 
 
Friluftsrådets Corona pulje åbnes igen kortvarigt for foreningstilskud omkring 1. februar, 
med frist d. 7. marts. 
 
DJ’s nye vision "God jagt i generationer" har to grundsten: Godt jagthåndværk og godt 
foreningsarbejde. 
For at styrke foreningsarbejdet lokalt er der oprettet et korps af foreningsvejledere, med 1 i 
hver kreds. Kreds 2’s jagtforenings formænd kan forvente at blive ringet op for et interview 
med vores foreningsvejleder. Det vil være helt oplagt også at inddrage kredsens Jægerråd 
i denne indsats. 
 
Kredsen har en del økonomiske midler til rådighed som kredsbestyrelsen ønsker, skal ud 
og gøre gavn blandt kredsens medlemmer. 
Kredsbestyrelsen samles i uge 5, når der er blevet valgt HB-medlem og Kredsformand, 
hvor kriterierne for uddeling fastsættes. 
 
Det ordinære kredsmøde bliver d. 8. marts 2022 i Plexus. 
 



Kredsen har ledige koordinatorposter indenfor: jagthundearbejdet, Hjortevildtsgruppe 
Vestjylland, Friluftsrådet - Limfjord syd, mårhunderegulering og LaserShot/ 
udstillingsmateriel. 
 
 

 Pkt. 6 Orientering fra grønt råd. 
Niels Martin havde ikke mulighed for at deltage i mødet, men havde videresendt referat fra 
mødet i det grønne råd Skive. Følgende emner kan være af særlig interesse for jægerne: 

- Muslingeopdrætsanlæg i Venøsund 
- Valg af nye medlemmer til Det Grønne Råd 
- Forslag til dato og tidspunkt for workshop 
- Limfjordsrådets arbejde vedrørende fjordens vandmiljø, vækst af ålegræs m.v. 

 
Link til hjemmesiden hvor referat fra mødet kan hentes: 
https://skive.dk/media/rv2prqut/det-groenne-raad-referat-for-moedet-den-11-november-
2021_.pdf 
 
 Pkt. 7 Orientering ved bestyrelsen 

Formanden havde været i kontakt med de foreninger som ikke pt. er repræsenteret 
i Jægerrådet. Brøndum Hvidbjerg bliver måske repræsenteret ved formand Jens Møller.  
Fra Nordfjends kommer måske en ny repræsentant. Rødding Spøttrup overvejer 
sammenlægning med Brodal jagtforening. 
 
Brodal holder generalforsamling den 21. januar. De har etableret en seniorklub, som 
mødes jævnlig. En virkelig god ide til inspiration for andre.  
 
Lihme holder generalforsamling den 26.januar. De var inviteret, via naturstyrelsen, til at 
deltage i en fællesjagt. Der blev skudt 3 rådyr og 2 harer. En hyggelig og vel tilrettelagt 
jagt. 
 
Salling jagtforening holder generalforsamling den 28.januar. Gregers Frederiksen og 
sekretær Bjarke Thestrup udtræder begge af bestyrelsen. 
Flugtskydningen starter første lørdag i marts måned. 
Der arbejdes videre med et nyt flugtskydningsinitiativ som skal afvikles som en 

 landsbyskydning. 
 
Rønbjerg afvikler generalforsamling den 28.januar. Har haft udfordringer i indeværende 
sæson med manglende deltagelse, sikkert pga. covid 19. 
 
Skive afholdt generalforsamling i september og der kom nye folk i bestyrelsen nemlig Tue 
Kristiansen og Hans Stephansen. Der er blevet nedsat et aktivitetsudvalg. Der afholdes 
hygiejnekursus i februar. Se mere på deres hjemmeside. 
 
Hem har udsat generalforsamlingen, og aflyst den årlige rævejagt med gule ærter pga. 
covid 19. 
 
 pkt.8 Eventuelt. 
Intet under eventuelt. 
 
 
          Referent 
          Hans Dahl. 
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