
Referat fra kredsårsmøde i DJ kreds 2, afholdt tirsdag den 8. marts 2022 i 

Plexus, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro. 

 

De 150 fremmødte deltagere til kredsårsmødet havde fra klokken 18.00 mulighed for et varmt 

måltid mad inden mødet. 

Pkt. 1: Velkomst og valg af dirigent: Klokken 19.00 startede mødet, hvor kredsformand Steffen 

Toft Jensen (STJ) bød velkommen til alle de fremmødte repræsentanter for DJ/Jagtens Hus, 

kredsens foreninger foruden koordinatorerne og kredsbestyrelsen, der dog manglede repr. fra 

Lemvig og Struer.  

Kredsen foreslog Ole Clausen (OC) fra Holstebro Garnisons Jagtforening som aftenens dirigent. 

Han blev valgt med applaus og uden modkandidat. 

OC kunne herefter officielt åbne mødet med en konstatering af, at mødet var lovligt of rettidigt 

varslet. 

Pkt. 2: Valg af stemmetællere: OC kunne konstatere, at der med aftenens dagsorden ikke ville 

være brug for stemmetællere (= der var kun en kandidat til aftenens valg af kredsformand) 

Pkt. 3: Beretninger om kredsens virksomhed: Historikken fra nedbruddet ved kredsmødet den 5. 

juni 2021 undlod STJ at genfortælle. I stedet koncentrerede han sig om at konstatere, at 

kredsbestyrelsen energisk har brugt tiden på at ”finde sine egne ben”, og at man er særdeles 

fortrøstningsfulde i forhold til igen at få en kredsbestyrelse til at fungere. Forudsætningen er ifølge 

STJ, at man debatterer i en ordentlig tone, og at man viser respekt for forskellige holdninger. Det 

skal være både sjovt og nyttigt at lave frivilligt foreningsarbejde. 

STJ roste den måde bestyrelsen samarbejder på, og glædedes over at jægerrådene i Skive, Viborg, 

Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern nu sidder solidt i kredsbestyrelsen. Tilbage 

står, at få Lemvig og Struer med igen. Der er en stående, åben og varm invitation til jægerrådene i 

de to vestjyske byer om igen at vælge en person til kredsbestyrelsen. 

Pt er flg. repræsenteret i kredsbestyrelsen: 

Steffen Toft Jensen, Fmd.: 

Anders Poulsen, Skive, Næstfmd. 

Arne Thomsen, Herning, Sekretær 

Linda Nielsen Viborg, Kasserer 

Henrik Rørby, Holstebro 

Lars Bitsch, Ikast-Brande 

Kredsbestyrelsen har haft møder med kredsens fag- og aktivitetskoordinatorer samt flere 

planlægningsmøder i forb. med arrangementer. 



I de kommende år vil kredsens aktiviteter langsomt bliver drejet over mod DJ`s nye vision: God 

jagt i generationer. Til det brug har kredsen en egen pulje på 250.000 kr. Fra 1, maj 2022 kan der 

søges om midler fra puljen.  

Frem til 1. april 2022 kan kredsens jagtforeninger foreslå kandidater til De Regionale Hjortevildt 

Grupper (RHVG) for de næste fire år. OBS. det er jægerrådsformændene og ikke kredsbestyrelsen, 

der mødes og indstiller kandidater. 

Jægerfestivalen aflyses for en periode. Jeanet Fraser og Ole Rønnow får stor ros for deres arbejde i 

den forbindelse.  

Høje hegn hindrer vildtets frie bevægelighed. Af samme grund er DJ/Kredsen imod dem. Sagerne 

om NNP (NaturNationalParkerne) følges tæt. Beslutningen om urørt skov i kreds 3 vil betyde 

dramatiske ændringer i allerede kendt, lokal natur. 

Kredsens foreninger kommer fremadrettet til at lave tællelav, hvor nattællinger af pattedyr skal 

bidrage til faktabaseret forskning. 

Kredsens nye foreningsvejleder, Lisbeth Arboe Jakobsen, blev budt velkommen. Hendes opgave 

bliver sparring, vejledning, inspiration til kredsens foreninger. Brug hende! 

Også nyjægerjagterne på Forsvarets arealer kom STJ ind på. Alle foreninger opfordres til at 

orientere deres nyjægere om jagtmulighederne på nyjægerjagterne. 

Afslutningsvis en opfordring til et endnu tættere samarbejde omkring 

mårhundereguleringsindsatserne. 

Koordinatorernes korte beretninger. Der henvises her til kredsens hjemmeside. (det vil være 

bedst, om alle koordinatorerne hver især blev bedt om at indsende deres korte beretninger, som så 

kunne uploades på kredsens hjemmeside, frem for at jeg skrev en lang smøre med opremsning af en 

masse tal, datoer m.m.…er du enig, Steffen?) 

Pkt. 4: Orientering om kredsens økonomiske forbrug: Linda Nielsen gennemgik via power 

points kredsens udgifter og indtægter for 2021 foruden budgettet for 2022 (se regnskabsbilagene på 

kredsens hjemmeside)  

Medlemsudviklingen har været svagt stigende siden 2019. Pt er der registreret 15.252 jægere i 

kreds 2. Flest DJ-medlemmer er der i Ringkøbing-Skjern (2.971) og færrest i Struer (329) 

Pkt. 5: Valg af Kredsformand: STJ var eneste kandidat, han blev derfor genvalgt med stor 

applaus. 

Pkt. 6: Orientering fra DJ: Claus Lind Christensen (CLC) pep talkede sig igennem nogle 

nedslagspunkter, som har højeste prioritet i DJ. Han startede dog med at rose kredsen for at have 

genopfundet sig selv efter en svær tid. Der var ros til alle, der havde bidraget i det arbejde.  

Med afsæt i vildtudbyttestatistikken helt tilbage til 1942 kunne CLC dokumentere, at vi nogle år 

omkring 1970 nedlagde dobbelt så meget vildt, som vi gør i dag. Det er især agerhøns og harer, der 

er faldet drastisk i antal, mens andre arter er gået kraftigt frem, ex. råvildt, gæs m.fl. Baggrunden for 

hvorfor tallene ser ud, som de gør, har ubetinget noget med levesteder og levevilkår at gøre. DJ og 

jægerne skal derfor være særlig obs på de områder, hvor levesteder forsvinder eller drastisk 



forringes. Der er en særlig opmærksomhed på de intensivt dyrkede landbrugsarealer, men også på 

lovgivning om brak, urørt skov, afvandingsproblematikker m.m. 

At 50% af det nedlagte vildt stammer fra udsætninger, bør mane til eftertænksomhed. CLC 

ønskede ikke, at jægerne skal kendes på, at de hader dyr og fugle i naturen, som nok ”kommer 

på tværs”, men som i bund og grund blot lever det naturlige liv, de er bedst egnede til. Her blev ræv, 

odder, bæver, rovfugle og skarv nævnt som eksempler. 

Omkring DJ`s nye hundestrategi, blev det slået fast, at man seriøst arbejder for alle jagthunderacer 

i DK, men at DJ erkender at have sin del af ansvaret for, at kommunikationen under processen har 

været mangelfuld og fyldt med misforståelser. 

Direktør Karen Friis (KF) redegjorde for både DJ`s økonomi, hvordan jægernes indflydelse bedst 

styrkes igennem en velfungerende medlemsorganisation samt specifikke tiltag omkring digital 

medlemskommunikation (mailflows, appen Jæger, kortvisning af skydebaner m.m.) 

Endelig fortalte KF om muligheden for at få en foreningskonto i DJ, hvor DJ opretter en 

kreditorkonto. Mere info tilflyder kredsen(e) snarest. 

DJ er 1544 gange omtalt i diverse medier; et flot resultat. DJ er også gået online med podcasts, 

ligesom der arbejdes på konceptudvikling af bladet Jæger. 

Pkt. 7: Godkendelse af kredsens fagkoordinatorer: Godkendt! 

Pkt. 8: Godkendelse af delegerede til rep. mødet den 18. juni 2022: Godkendt! 

Pkt. 9: Eventuelt: Som sidste punkt på et velbesøgt og flot gennemført kredsmøde, hvor der også 

var spørgsmål, indlæg og velformuleret kritik fra salen, blev der uddelt æresbevisninger. HB-

medlem, Lars Jensen, kunne uddele jægerforbundets bronzenåle til henholdsvis Hans Jørn Dahl og 

Jan B. Rasmussen. Lars motiverede uddelingen og fremhævede begge modtageres store, loyale og 

vigtige arbejdsindsats for både kredsen og lokalområdet. 

Hans Jørn Dahl har i mere end en menneskealder været dybt engageret i næsten alt, der har med 

natur og jagt at gøre i det vestjyske: mårhundebekæmpelse, jægerråd, jagten i Skjern Enge, 

naturnationalparkerne, indlæg i medierne m.m.  

Jan B. Rasmussen hædres for et kæmpe stykke arbejde i kredsen og kredsbestyrelsen – senest som 

formand i en vanskelig og turbulent periode. Jan har på forbilledlig og sober vis trukket et stort læs 

og fik også ros for den måde, han har hjulpet den nye kredsformand ind i arbejdet. 

Stor applaus til begge. 

 

09.03.2022 

Troels Romby Larsen, ref 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


