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        Velkommen Formanden bød velkommen til alle, og specielt til 
Foreningsvejleder Lisbeth Jakobsen, Kredsformand 
Steffen Toft Jensen og HB medlem Lars jensen 

1 Valg af dirigent. 
 

Valget faldt på Peter Kjær, der konstaterede at 
Årsmøder var rettidigt indkaldt, og der var 23 
stemmeberettigede deltagere 

2 Aflæggelse af beretning for 

jægerrådets virke. 

( Formand. Grønt råd. 

Hundeudvalg ) 
 

Arne Thomsen aflagde beretningen vedr. 
Jægerrådets virke i det forgangne år. 
Beretningen vedlægges. 
Ole Rønnow aflagde beretning vedr. arbejdet i 
Grøndt råd, og i arbejdsgrupper vedr. Stråsø Natur 
National Park. 
Poul Erik Elkjær aflagde beretning vedr. arbejdet i 
Hundeudvalget 

3 Valg af formand. Modtager 

ikke genvalg 
 

Der var ingen kandidater til formandsposten. 
Der vil derfor snarest blive indkaldt til 
extraordinært årsmøde med formandsvalg på 
dagsordenen. 

       4  Orientering om       

bestyrelsens sammensætning 

Der er ingen bestyrelse i Jægerråd Herning. 
Alle jagtforeninger i Herning Kommune har en 
plads med stemmeret i Jægerrådet. 
Udover repræsentanterne for jagtforeningerne 
består jægerrådet af to repræsentanter fra 
hundeudvalget, et udpeget medlem til Herning 
Kommunes Grønne Råd og en valgt formand 

      5  Indstilling af indtil to 

kandidater til hovedbestyrelsen 

og suppleanter for disse. ( Udgår 

Udgår. Idet der ikke er valg til HB i år 

6 Indstilling af (9) delegerede 

til repræsentantskabsmødet 

Jægerråd Herning har 9 delegerede til 
Repræsentantskabsmøder. Pladserne fordeles 
efter”først til mølle” princippet til 
jagtforeningerne, med max 1 plads til hver 
forening. 

7 Indkomne forslag: (Ingen 

forslag indkommet) 

Der var ingen indkomne forslag 
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8       Eventuelt 

 

 
 

Der blev efterlyst mere åbenhed omkring 
reguleringsjagten i Løvbakkerne 

 

 

HB medlem Lars jensen orienterer 

om: 
 

*Medlemstal i DJ. Dataindsamling.  

*Udsætning  

*PFAS 
*God jagt i generationer 

 
 

Kredsformand Steffen Toft Jensen 

orienterer om.  
 

*Arbejdet med ”God jagt i generationer” i Kredsen,  

  i Jægerrådene og i Jagtforeningerne. 

*Roadshow 2023 

 

Afslutning Formanden takkede de fremmødte for at komme , 
og opfordrede til at de næste år tog et par stykker 
med i bilen. 
Formanden takkede Lisbeth Jakobsen, Steffen Toft 
Jensen og Lars Jensen for deres deltagelse og 
indlæg. 
Formanden rettede ligeledes en tak til dirigent og 
referent for godt udført arbejde under mødet. 

  

  
 

 
 

 

Referent. 
Carl Johan ”Calle” Mikkelsen 
Arne Thomsen 
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