
Jægerrådsmøde d 15-3-22 

Afbud fra Benny 

1. ok 

2. ok 

3. Velkommen til Jesper Kristensen fra Blåhøj jagtforening. En præsentation af 

os alle til Jesper og Jesper til os. Lars laver en ny navn/mobil/mail liste. 

Kredsmødet: Kredsformand blev valgt. Foreningsrådgiver Lisbeth har sendt mail 

ud til alle formand for foreningerne i kreds 2. Foreningerne er velkomne til at 

melde tilbage hvis de ønsker hendes hjælp. 

Der er vildt tælle lags møde/kursus /info d 23 marts i Videbæk. Vi er lidt usikre på 

hvad det skal bruges til og hvorfor bruger man ikke de markvildtlag som vi 

allerede har. Vi håber at nogen kan give et godt referat næste gang vi ses. 

4. Friluftrådet mangler 1 person i sin bestyrelse i Ikast-Brande kommune, der er 

generalforsamling d 30 marts. Hvis vi kender et godt emne så giv lyd. Det 

kunne være en lystfisker, som er venlig stemt overfor jægere. Birgit har 

deltaget i Plantningslaget generalforsamling og vil deltage i et seminar om 

kommunal indflydelse på Kalø. 

5. Herning Viborg og Ikast-Brande er med i kreds 3 = midtjylland. Finn siger nej 

tak til at stille op, så vi indstiller ingen. Finn har været til møde i Give 

hvorTorben Schultze sagde at areal krav kommer i 2023 og 

hjorteforvaltningen kommer til at omfatte råvildt også. 

6. Regelsæt er ved Elna, det skal revideres og udsendes til os. Blåhøj undersøger 

om de kan have arrangementet lørdag d 25 juni, Brande og Ruskær hjælper. 

Ruskær skal have det næste gang. 

 

7. Arne Thomsen er tovholder og der kommer mere info. 

8. NørreSnede: Skydebane opstart, vildt mad aften, kursus i transport af farlig 

gods, feltskydning. 

Ruskær : Hundetræning, flugtskyning, rågeregulering, 753 medlemmer er vi. 

Gludsted: Skydning søndage og onsdage. Har fået nye instruktører 3 

flygtskydning, 2 riffel, 2 farlig gods. 

Ejstrupholm: skydning på 15 m bane, 21 hold vi er glade. Sammen med 

vismand club foredrag med Falkemanden. Jagttegnsundervisning. 

Boost: Generalforsamling . Feltskydning . 



Blåhøj: foredrag sammen med brande jagtforening. Skydebane og 

hundtræning med Filskov jagtforening. 

Klovborg: Skydning på vildduebanen. 

 

9. Næstemøde er d 26 april kl 19 i klubhuset i Ruskær. Lars er vært. 

10. Hjortevildtgruppe repræsentant: Hvem skal deltage i midt og syd? 

Vi forslår Syd: Benny og Finn   Midt: Lars og Finn. 

 

11. Husk at søge midler fra kredsens ekstra pulje, frist 1 maj. 

Kredsens ordinære pulje har ansøgningsfrist d 15 april. 

 

                                                                         Referat skrevet af Birgit  

 


