
Viborg Jægerråd 

Bestyrelsesmøde den 3. marts 2022 hos Linda Nielsen, Søvsø 

Deltagere: 

Linda Nielsen, Tage Toft, Lars Henrik Pedersen, Martin H Christensen, Johnny Kristensen, Jens Kr. Hede-

gaard og Jaime Würtz 

 

1. Godkendelse af tidligere referater. 

Godkendt. 

2. Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Linda Nielsen 

Næstformand: Lars Henrik Pedersen 

Sekretær: Jaime Würtz 

Det grønne Råd: Tage Toft 

Suppleant Grønt Råd: Lars Henrik Pedersen 

Hjemmeside ansvarlig: Johnny Kristensen 

3. Situationen i Jægerrådet/kredsen. 

Linda orienterer om arbejdet i jægerrådet og kredsen. Kun været Jægerrådsårsmøde. Der er kommet invita-

tion fra Kalø til konference om lokalpolitisk interessevaretagelse.   

Valg af div. personer. Lars Jensen vælges til HB for kreds 2. Steffen formodes at blive valgt til Kredsformand 

i kreds 2 på kommende kredsmøde d. 8.3.2022, da der ikke er kommet andre kandidater. 

Orientering om de nye regler vedr. bloktilskuddet i kredsen. Kreds 2 har pt. 250.000, - + tilskuddet for 2022. 

Disse midler skulle gerne ud og arbejde i vores foreninger. Linda orienterer om kriterierne for ansøgning om 

tilskud. 

Koordinatorer, der har trukket sig fra kredsen og hvilke områder, der mangler koordinator pt. 

Landsskuet gennemføres i 2022, og er der evt. nogen, der har lyst til at hjælpe på skuet den 30. juni, 1. og 2. 

juli 2022, kan man rette henvendelse til Linda. 

4. Det grønne råd. 

Tage fortæller om arrangement omkring grøn omstilling på Foulum forsøgscenter, som blev afholdt den 1. 

marts.  

5. Evaluering af Jægerrådsrsmødet. 

Ingen kommentarer omkring årsmødet. Et hurtigt lokaleskift gik ok, dog kunne der godt have været lidt 

mere plads mellem deltagerne. 

6. Møde med Mårhundegruppen Viborg Kommune 

Linda informerer om det kommende møde den 22.3.2022. Her håber og tror bestyrelsen på, at de udfor-

dringer, der er og har været, kan blive lagt bag os, og at alle vil se fremad i et givende samarbejde. Linda 

oplyser, at hun selv og Lars Henrik Pedersen på vegne af Viborg Jægerråd og med Per Fisker som bisidder 

samt Leif Kirkeby og Jonas Hvenegaard fra mårhundegruppen og Jens Thomas som bisidder og Knud 



Callesen som neutral facilitator deltager i det møde, som fra mårhundegruppen Viborg Kommunen blev af-

lyst i starten af december 2021og senere igen i februar 2022.  

Johnny Kristensen mener ikke, at Per Fisker skal deltage i dette møde og fremlægger sine synspunkter. 

Lars Henrik fortæller kort om, hvad der er blevet drøftet på de seneste møder, og at der er taget en beslut-

ning om at samarbejde og støtte mårhundereguleringen i kommunen. Linda giver en gennemgang af hele 

forløbet omkring opstarten af mårhundereguleringen samt en gennemgang af de møder, der har været og 

de udfordringer, der efterfølgende er opstået. 

Johnny stiller spørgsmålstegn ved den måde, de kommunale midler er blevet anvendt og opbevaret, og 

hvornår de er udbetalt. Der bliver ligeledes stillet spørgsmål til, om det overhovedet er Viborg Jægerråds 

opgave at regulere mårhunde. Der er tidligere bl.a. på jægerrådsårsmødet i juni 2021 blevet redegjort for, 

hvordan midlerne kan anvendes, hvem de kan udbetales til, hvad der er indkøbt, og hvor de resterende 

penge fra 1. udbetaling, samt hvad de øvrige 5 x kr. 15.000,- skal/kan anvendes til, så alt har været åbent 

for alle menige medlemmer.  

Konklusionen bliver, at flertallet af bestyrelsen er af den opfattelse, at de personer, som oprindeligt skulle 

deltage i mødet i 2021, fortsat skal deltage i det udsatte møde, som er planlagt til 22. marts 2022. Der har 

hverken fra Knud Callesen eller Mårhundegruppen Viborg Kommunens side været ytret ønske om en æn-

dring heraf.  

7. Færdiggørelse af forretningsorden for Viborg Jægerråd. 

Forretningsordenen blev gennemgået, færdiggjort og skal underskrives på det næste møde. Linda sender 

den til godkendelse og underskrift hos DJ. 

8. Hjemmeside Viborg Jægerråd. 

Johnny opdaterer info om Jægerrådets medlemmer til hjemmesiden. Alle sender deres kontakt info til 

Johnny. 

9. Indskydning af salonriffel til rågeregulering. 

Annoncering bliver lagt på hjemmesiden. Johnny tager teten på den. 

10. SJD-sagen. 

Flere steder i kreds 2 har der været møder vedr. sagen i form af informations og dialogmøde. Der drøftes 

mulighed for et tilsvarende møde i Viborg området. Jens Kr. tager kontakt til Ernst og samler input og få 

dem sendt videre med henblik på et eventuelt fællesmøde.  

11. Evt. 

Ingen indlæg. 

 

Referent Jaime Würtz 

 


