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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning om Jægerrådets virke 

3. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

4. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 

5. orientering af HB-medlem Lars Jensen 

6. Orientering ved kredsformand Steffen Toft 

7. Foreningsvejleder Lisbeth A Jakobsen 

8. Eventuelt 

 

 

Ad 1: Ole Clausen blev valgt og konstaterede at årsmødet er lovligt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtigt 

 

AD 2: Fmd. Henrik Rørby omtalte arbejdet i Hjortevildtsudvalget, som har fået ny formand 

Christian Brink. 

Folketingsvalget hvor jægerforbundet havde klædt medlemmerne godt på til debatten om jagt 

og natur. I kommunens Grønne råd er Rita Sønderby, Husby jægernes repræsentant. Rita 

omtalte deltagelsen i det lokale arbejde med udformningen af Husby Naturpark. Omtalte at der 

allerede er et afgræsningsforsøg i gang. Undersøgelsen har til formål at synliggøre virkningen 

af store græsser på vegetationen. 

Reguleringen af mårhunde fungerer rigtig godt med dannelsen af Mårhund Vestjylland. Denne 

forening dækker kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer. 

Nyjægerarbejdet fungerer igen i Kredsen med Esben Hansen som koordinator. Han har 

efterhånden en del aftaler med forsvaret og kommuner om fællesjagter. Alle jagttegns 

aspiranter udstyres med et medlemskab af Jægerforbundet det første år. Det viser sig at en 

meget stor andel fornyer medlemskabet efterfølgende og det bliver bedre med hurtig tilslutning 

til en lokal jagtforeing. 

Til slut omtalte Henrik Rørby den nye version af jægerappen. Et meget nyttigt redskab som 

stort set dækker medlemsafsnittet på Jægerforbundets hjemmeside. Samt mulighed for 

registrering af vildtobservationer ved gåture i naturen så vel som under jagt. 

 

 

 



AD3:   Bestyrelsenssammensætning 

Formand:     

Henrik Rørby 

Næstformand:   

Anders E Christensen Råsted Jagtforening 

Sekretær  

Niels Aaberg  Naur-sir Jagtforening 

KB Andersen Holstebro Jagtforening     

Tage Jakobsen Tvis Jagtforening 

Bent Smedegaard Vemb og Bur Jagtforening 

Jakob Skovbakke Mogenstrup Jagtforening  

 

Ad4:    Indstilling til rep.møde  

Esben Hansen 

Ole Clausen 

Bent Smedegaard 

KB Andersen 

Jakob Skovbakke 

Anders E Christensen 

Poul H Andersen 

Andreas Iversen 

Lars Aarøe 

Finn Christensen (suppleant) alt efter fordeling og afbud. 

 

 

AD5:    Lars Jensen berørte følgende punkter. 

Mårhundearbejdet. Samarbejdet i Mårhund Vestjylland er et skoleeksempel til efterfølgelse i andre 

lignende områder. 

God jagt i generationer er jægerforbundets hovedmantra. God jagt i generationer dækker over en 

fællesopbakning til den vedtagne strategi på det miljøpolitiske og samfundspolitiske område. 



Bestandsovervågning med indberetning til miljøministeriets database. 

PFAS. De seneste dages afsløring af disse fluorforbindelsers tilstedeværelse i miljøet langs den 

jyske vestkyst, kan få store konsekvenser for den fremtidige naturbenyttelse, såvel som 

landbrugsdriften i området.  

Lars Jensen anbefalede at undersøge mulighederne for ekstra skattefradrag vedindbetalinger til 

Jægernes Naturfond           

AD6:    Kredsformand Steffen Toft omtalte også God jagt i generationer, som også har til hensigt 

knytte forbundet tættere til jagtforeningerne og dermed også tættere til medlemmerne.  

AD7:     Foreningsvejleder Lisbeth A. Jakobsen berettede om sit arbejde. Arbejdet består bla. af 

hjælp til bestyrelsesarbejdet, ansøgning til fonde, foreningsudstillinger. Relevante tiltag 

viderebringes til Jægerforbundet. Foreningsstrukturen berøres også mange steder.  

AA8:  Eventuelt ingen emner. 

Ref. Anders. 

 

  

 

              

       

  

 

 

   

 


