
 

  Side 1 

Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg jægerråd 

Sted: Søvsøvej 18, 8800  Tidspunkt: 3. nov. 2021 kl. 19.00 Indkaldt: 24. okt. 2021 

Deltagere: LN, PF, KEJ, JØL, TT, JCH, LHP Afbud: JL, KSK Referent: LHP 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat  

2. Situationen i Jægerrådet/kredsen 

3. Situationen i Det grønne Råd 

4. Planlægning af Jægerrådsårsmøde 2022 

5. Færdiggørelse af forretningsorden for Jægerrådet 

6. Planlægning af mårhundemøde 

7. Stevnstrup Enge 

8. Kommunejagter 2021/2022 

9. DJ’s udmeldelse af SJD & holdning til hundeprøver i fremtiden 

10. Regulering af duer på Viborg Stadion (opfølgning) 

11. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat  

Referatet underskrevet af deltagere på dette møde 

2. Situationen i Jægerrådet/kredsen 

Linda orienterede om status. 

Steffen Toft Jensen er konstitueret som kredsformand 

Hans Jørn Dahl er konstitueret som HB-medlem med taleret, men uden stemmeret 

Viborg, Ikast-Brande, Skive, Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro er etableret med jægerråd 

Struer og Lemvig har endnu ikke et etableret jægerråd 

Der afholdes ekstra ordinært kredsmøde mandag den 29. november med det formål at få valgt nyt HB medlem, HB-suppleant 

og kredsformand.  

Linda har udsendt invitation til HB kandidatmøder, som afholdes som følger: 

• Mandag den 8. nov. på Mønsted Kro arrangeret af Jægerråd Viborg og Jægerråd Skive 

• Mandag den 15. nov. i Tim Hallen arrangeret af Jægerråd Holstebro og Jægerråd Ringkøbing-Skjern 

• Mandag den 22. nov. i Kibæk arrangeret af Jægerråd Ikast-Brande og Jægerråd Herning 

 

3. Situationen i Det grønne Råd 

Der er blevet forespurgt på anvendelse af midler til mårhundebekæmpelse. Viborg jægerråd administrerer 

midlerne, som anvendes for hele kommunen. 

Høringssvar på solcelleanlæg i Viborg Kommune. Grønt råd har ikke indsendt høringssvar. 
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4. Planlægning af Jægerrådsårsmøde 2022 

Først planlagt til den 13. januar. Men pga. at Steffen Toft ikke kan i den uge, er mødet nu planlagt til den 5. 

januar.  

Som dirigent forespørger vi Henning Gundelund. 

Landbrugsskolen sørger for kaffe og kage samt salg af øl og vand. 

5. Færdiggørelse af forretningsorden for Jægerrådet 

Bestyrelsen færdiggjorde oplæg til forretningsorden.  

Bestyrelsens oplæg udsendes til den samlede bestyrelse og bemærkninger fremsendes til Linda. 

Linda vil herefter fremsende oplæg til forretningsorden til DJ for bemærkninger.  

Bestyrelsens endelig godkendelse og underskrift af forretningsordenen skal være foretaget inden årsmødet den 5. 

januar 2022.  

6. Planlægning af mårhundemøde 

Møde planlægges afholdt onsdag den 24. november på Randersvej 15. 8800 Viborg. 

Der arbejdes på at få Knud Callesen til at være ordstyrer. 

Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kan forberede, at mødet får et positivt og fremadrettet forløb. 

Det blev aftalt, at Per og Lars Henrik udarbejder et oplæg, der beskriver formål og succeskriterier med 

reguleringen af mårhunde. 

Lars Henrik kontakter Knud Callesen for at aftale hans rolle som ordstyrer. 

Overordnet vil bestyrelsen gerne. at der skabes samarbejde om at fremme arbejdet med mårhundereguleringen i 

hele Viborg Kommune. 

7. Stevnstrup Enge 

Naturstyrelsen Fussingø har opsagt kontrakten på Jagten på Stevnstrup Enge, da de selv skal bruge arealet til 

nyjæger jagter m.m. Fussingø er udlagt som Naturnationalpark, og Mols Bjerge og Kalø skovene er på udpegede 

områder, som måske også går fra deres arealer.  

Linda forventer, at der skal være afholdelse af årsmøde for at afslutte samarbejdet, og at der foretages en 

opgørelse af økonomi og nedlukning af kassen. 

8. Kommunejagter 2021/2022 

Kommunejagterne er blevet fordelt mellem foreningerne, og Bjørn Jensen koordinerer som sædvanligt. 

9. DJ’s udmeldelse af SJD & holdning til hundeprøver i fremtiden 

Dialog om udmeldingen og de reaktioner, som kommer fra jægere. 

Bestyrelsen vil arbejde for, at det kommende hovedbestyrelsen medlem involverer sig i sagen. 

 

 



 

  Side 3 

10. Regulering af duer på Viborg Stadion (opfølgning) 

Linda har forsøgt at kontakte Lars Christensen fra Viborg Stadion, men han er ikke vendt tilbage.  

11. Eventuelt 

Vi fortsætter med at holde vores bestyrelsesmøder hos Linda. 

Næste møde vil være inden jul for at få forberedt Jægerråds årsmødet. 

 

 

 

 

 

Referat underskrevet den   

 

 

_________________________ ________________________  _______________________ 

Linda Nielsen  Per Fisker   Tage Toft 

 

__________________________ ________________________  _______________________ 

Jaime Lauritsen  John Ørts Lund   Jens Chr. Hedegaard 

 

__________________________ _________________________  _______________________ 

Kim Stordal Killerich  Knud Erik Jensen  Lars Henrik Pedersen 


