Kredsbestyrelsesmøde den 20. november 2013 i Skjern
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,
Hans Jørgen Dahl, Vagn Olesen, Lars Pultz Knudsen & Linda Nielsen.
Gæst: Flugtskydningskoordinator Michael Hansen
Afbud: Johnny Faurskov Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 29. august 2013
Underskrevet uden kommentarer.
3. Indkommen post
Der skal i Jægerforbundet nedsættes en event-gruppe bestående af 2-3 personer fra hver kreds til at
udarbejde retningslinier for, hvilke udstillinger m.v. Jægerforbundet vil deltage i og under hvilke
former. For kreds 2 er Knud Pedersen, Jan B. Rasmussen og Linda Nielsen udpeget.
Der er undersøgt muligheder for at afholde kredsmødet for 2014 på Midtjysk Ungdomsskole i Ejstrupholm eller Ejstrupholm Hallen. Flemming finder ud af om ungdomsskolen er momsregistreret.
Knud får priser og finder ud af, hvilke muligheder der er. Forplejning og leje af lokaler skal faktureres separat. Lars Erik Bitsch og Flemming kigger på faciliteterne.
Knud gør opmærksom på, at seneste tilmelding til formødet til repræsentantskabsmødet i Ruskær er
den 1. december. Man må deltage med det antal delegerede, man har til repræsentantskabsmødet.
Lars Pultz har fået mail fra en nyjæger fra Ikast, som efterlyser et sted, hvor han kan finde arrangementsoversigt i kredsen. Han er 42 år og arbejder til daglig som vejleder/jobkonsulent og kunne evt.
komme på tale/være interesseret i jobbet som nyjægerkoordinator. Knud kontakter Leif Bach og hører, hvordan man evt. kan klæde ham på til hvervet.
Jytte Pårup, Jan B. Rasmussen og Flemming Overgaard blev genvalgt til bedømmelsesudvalget til
Jægerforbundets Naturpris. Jan kontakter Jytte og hører, om hun har indvendinger til genvalget.
4. Beretning fra hovedbestyrelsen - herunder domicil (Lars Jensen)
Lars startede med at overbringe Jan B. Rasmussen stor ros fra Morten Sinding-Jensen for hans konstruktive input og store engagement på et møde afholdt blandt udvalgte JKF-formænd med henblik
på inspiration til og udveksling af erfaringer af, hvad JKF'erne skal bidrage med, og hvad deres roller kan/skal være.
Der har været en del kritik af, at referaterne fra hovedbestyrelsesmøderne bærer præg af meget lukkethed. For fremtiden vil referaterne indeholde en beskrivelse af, HVAD der bliver diskuteret under
de pågældende såkaldte lukkede punkter, men ikke nødvendigvis en beslutning. Dette vil gælde for
politiske og jagtmæssige temaer, hvorimod det ikke vil være tilfældet med person- og medarbejdersager.
Regnskabet udviser for nuværende - med udgangen af oktober - et underskud på ca. kr. 1 million.
Regnskabet tynges af afsættelse af 1 million til udgivelse af bogen Jagttegn, ca. kr. 500.000 kr. i
manglende annonceindtægter, kr. 2-300.000,- i manglende kontingentindtægter, samt ikke mindst 1

million til hensættelse til sag rejst mod DJ af tidligere formand Ole Roed Jakobsen vedrørende feriepenge. Regnskabet kan ændre sig i positiv retning, hvis revisor anbefaler en anden afskrivning
for bogen Jagttegn samt til hensættelse af feriepengesagen.
Den nye jagttegnsbog er netop udkommet den 20. november. Ved køb af bogen får man ligeledes
adgang til bl.a. film m.v. på nettet og også diverse cases for jagttegnslærere.
Lars stillede spørgsmål til kredsbestyrelsen, hvorvidt vi mente, at det ville være hensigtsmæssigt for
bl.a. hovedbestyrelsesmedlemmerne at blande sig i debatterne på forbundets offentlige debatfora.
Der var bred enighed fra bestyrelsen, at man bør afholde sig herfra.
Der har været afholdt fællesmøde for alle Jægerforbundets medarbejdere på Højnæsvej den 18. november, hvor alle blev orienteret om forslaget til placering af det nye fælles domicil. Kalø er foreslået.
Lars gennemgik 34 sider power point omkring udvælgelsesprocesserne, kriterierne og det fremkomne resultat med diverse løsningsforslag. Domicil-udvalget består af Claus Lind Christensen,
Jens Bjørn, Michael Stevns, Lars Jensen og Henrik Frost Rasmussen.
5. Kredsens økonomi (Jan B. Rasmussen)
Budgetopfølgning udsendes fra Jægerforbundet hver måned. Det ser p.t. fint ud, og vi har overskud
iflg. budgettet på ca. kr. 118.000,-. Jan opfordrede til, at der løbende bliver afregnet både for kørsel
og arrangementer, da man ellers ikke har et retvisende billede af kredsens økonomi, hvilket er tilfældet i øjeblikket, da der mangler afregninger.
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der ikke var bogført noget under riffelskydninger. Dette kunne
skyldes samarbejdet med kreds 3 om en skydning, der muligvis endnu ikke er afregnet eller måske
er afregnet under kreds 3. Jan undersøger sagen hos den tidligere riffelkoordinator Torben Andersen.
6. Årets Jagtforening (bedømmelsesudvalg)
Bedømmelsesudvalget består af 1 repræsentant for en jagtforening, der ikke selv er indstillet, 1 repræsentant for kredsbestyrelsen (Vagn Olesen, Herning blev valgt), kredsens medlems- og Nyjægerkoordinator (som vi ikke har) samt kredsformand Knud Pedersen.
Indstillingerne skal være hovedforbundet i hænde senest den 7. februar 2014. Knud sender bedømmelsesskemaet til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Udvælgelsen sker fra den 1. februar.
7. Bevilling af tilskudsmidler
Der var indkommet 10 ansøgninger fra lokale jagtforeninger i kredsen til puljen for 2014.
Med hensyn til de bevillinger, der blev uddelt for 2013, mangler Brodal Jagtforening at indsende bilag for udgifterne, Højderyggens Jagtforening har endnu ikke påbegyndt de renoveringer, der er
søgt til, men kan indkøbe materialer nu og få omkostningerne refunderet ved fremvisning af bilag,
og Herning Jagtforening har ikke anvendt så mange midler, som der var søgt om. Derfor er der således d.d. kr. 31.096,- fra puljen for 2013, der skal fordeles blandt sidste års ansøgninger ud fra de
kriterier/prioriteter, der var gældende. Såfremt Højderyggens Jagtforening ikke kan dokumentere de
omtalte udgifter for 2013, vil der være yderligere kr. 35.000,- i puljen fra sidste år. Disse fordeles
med 50% til Brodal og 50% til Estvad-Rønbjerg Jagtforening.

Vinderup får kr. 11.096,- fra 2013-puljen og Estvad-Rønbjerg Jagtforening får kr. 20.000,- fra 2013
til etablering af solceller, som blev foretaget i 2013. Det drejer sig her om de kr. 31.096,-, der p.t. er
sikre i overskud fra 2013-puljen.
Der var før mødet udsendt ansøgninger og tilhørende bilag fra de 10 jagtforeninger til bestyrelsen.
Knud havde på forhånd hos Jægerforbundet undersøgt et tvivlstilfælde på en ansøgning fra Klovborg. Her var tilbagemeldingen, at denne ansøgning ikke kunne imødekommes, da den faldt uden
for de gældende regler. Knud meddeler dette til Klovborg Jagtforening.
Der var ansøgt om i alt kr. 418.627,60, men desværre var der kun kr. 160.616,- til fordeling fra puljen. Ansøgningerne blev vurderet ud fra gældende principper, bl.a. ud fra hvornår og hvor meget de
pågældende foreninger senest har fået bevilliget midler.
Knud sender skemaet med prioritering og fordeling til Jægerforbundet.
8. Skydeprøver, censorer og udvælgelse af skydebaner
I dette punkt deltog kredsens nye flugtskydningskoordinator Michael Hansen
Skydebanerne i Stoholm, Skjern, Holstebro, Ruskær og Herning har søgt om godkendelse til afholdelse af skydeprøver i forbindelse med jagtprøver. De er alle godkendte ud fra givne kriterier. I
kredsen kan vi "nøjes" med 1-2 baner, men p.g.a. de geografiske relativt store afstande vil min. 3
baner være mere hensigtsmæssig. Skjern, Stoholm, Ruskær og Holstebro anbefales derfor ud fra en
geografisk fordeling.
Der har i kredsen været ca. 20-25 ansøgning på at blive godkendt som censorer ved prøverne. Der
skal formodentlig bruges 1 person pr. standplads. Listerne med ansøgningsnavnene blev kort oplæst.
Såfremt der skal indstilles flere fra Munklinde/Ruskær har Lars Erik Bitsch bedt om at godkende
ansøgerne. Listen skal foreligge senest den 26. november. Holstebro har endnu ikke indsendt liste
med mulige kandidater.
Der skal endvidere være en såkaldt haglprøvesagkyndig til stede ved prøverne. Der blev stillet
spørgsmål, om almindelige flugtskydningsinstruktører kan være det? Michael har sammen med
Knud Pedersen et møde på Kalø i nær fremtid angående prøverne og forventer at få svar på bl.a.
disse spørgsmål. Såvel som censorer som prøvesagkyndige skal dog uddannes til formålet.
Der vil finde 3 haglprøver sted om foråret og 1 om efteråret i kredsen. Censorerne skal min. afholde
en prøve hvert andet år for at kunne opretholde deres status som sagkyndige.
9. Tildeling af hædersbevisninger
Der kan maksimalt uddeles 1 bronze-, sølv- og guldnål pr. år i kredsregi. Der kan endvidere uddeles
en aktivitetsnål til folk, der er trådt tilbage fra tillidserhverv.
Der var 2 kandidater i spil til disse hædersbevisninger. Knud undersøger nærmere med deres bagland for mere specifikke oplysninger. Den endelige beslutning træffes på næste møde.
10. Bordet rundt - aktuelt fra JKF'erne
Jan B. Rasmussen, Skive
Der har været tilbagemeldinger fra flere medlemmer af bestyrelsen på Jan's mail angående eventuel
deltagelse på udstillingen på Hjerl Hede i 2014 - både for og imod. Jan har været til evalueringsmøde med repræsentanter fra Hjerl Hede, og de var godt tilfredse med Jægerforbundets indsats og del-

tagelse. Det er dog allerede besluttet, at vi deltager igen til næste år, hvor arrangementet dog vil ligge den 24. og 25. august, som er den sidste weekend i den almindelige levendegørelse.
Jan er af den opfattelse, at der er bedre muligheder for at komme i snak med publikum end f.eks. på
Landsskuet i Herning. Han ønsker en tidligere udmelding omkring sådanne projekter for at opnå en
bedre planlægning og opfordrer i den forbindelse til, at man snarest finder en ny hundekoordinator.
Flemming Overgaard, Ikast-Brande
Flemming var utilfreds med den måde arbejdet foregår i den lokale hjortevildtsgruppe. Alle skal
melde deres indstillinger ind til Hans Skovgaard, men man får ingen tilbagemeldinger, om hvad der
er besluttet i naboområder, og det efterlyser han en større gennemsigtighed af, mere kommunikation
inden for gruppen og bedre tilbagemeldinger.
Hans Jørgen Dahl, Ringkøbing-Skjern
Hans Jørgen spurgte, om en jagttegnsunderviser, der aflønnes af LOF eller AOF, kan undervise i
Jægerforbundets regi. Det er ok, når han oplyser jagttegnslærer nummer og adresse.
Hvis man er medlem af Danmarks Idrætsforbund eller Skytteforbund kan en forsikring hos Tryg gøres billigere. Der blev spurgt om et ikke-medlem af Jægerforbundet kan være dækket f.eks. i forbindelse med, at man hjælper til med en skydning? Og om man som evt. støttemedlem er dækket?
Han vil få svar efter det kommende hovedbestyrelsesmøde.
I området er der blevet skudt vildsvin før 1. oktober, uden for skydetid og uden reguleringstilladelse.
Jægerens riffel er inddraget, men ikke jagttegnet. Får han et nyt næste år? Fra hovedbestyrelsens
side arbejdes der på en forvaltningsplan for vildsvin, som forventes at komme næste år.
Linda Nielsen, Viborg
Der har været udsendt en høring i Viborg Kommune med hensyn til ophævelse af særloven for
Tange Sø. Claus Lind har på Jægerforbundets vegne sendt et høringssvar, som bl.a. omtaler lystfiskerne og ellers er ret generel med baggrund i Jægerforbundets natursyn. Dette er sket uden om JKF
Viborg og de lokale jægere og øvrige repræsentanter, som tidligere har været inddraget. Dette har
bevirket en del lokal uro og utilfredshed med Jægerforbundets håndtering af sagen lokalt. Linda har
haft en dialog med Claus Lind, som har beklaget fremgangsmåden uden den lokale inddragelse og
lovet, at det ikke vil gentage sig.
Linda har været til det første brain-storming møde i Langå i forbindelse med Stevnstrup Enge projektet, hvor Naturstyrelsen vil stille ca. 130 ha engområde til rådighed for jagtforeningerne under
Naturstyrelsen Kronjylland. Der er nedsat et udvalg bestående af JKF formændene for Syd- og
Norddjurs, Randers og Viborg Kommuner, som kom med forslag til anvendelse af området. Disse
er blevet forelagt skovridder Peter Brostrøm for godkendelse/afvisning. Vi afventer videre besked
herfra.
Lars Pultz Knudsen, Struer
Der var besluttet, at kredsen skulle indkøbe et nyt laserkino anlæg, men firmaet bag er desværre
lukket og gået konkurs - heldigvis før handlen blev effektueret. Lars er i dialog med Laser Kino i
Tyskland om direkte køb herfra.
Der har fra Jægerforbundets side været en lignende sag som den angående Tange Sø, hvor man er
gået ind i en sag, som burde have været håndteret lokalt, og hvor de involverede parter allerede var i
en god dialog. Lars har talt med Claus Lind og aftalt, at det fremadrettet klares lokalt fra JKF Struer.

Lars spurgte, om der er nogen, der hører fra eller bliver inviteret til møder i Jægerforum. Ingen hører noget fra Oksbøl/Klosterheden, men Knud er kommet med i Brugerrådet i Klosterheden. Linda
bliver inviteret til Jægerforumsmøder i Kronjylland, som en del af Viborg Kommune hører under.
Vagn Olesen, Herning
Der holdes Knudmose-jagt lørdag den 23. november 2013.
Ejvind Grønbæk, Holstebro
Der afholdes JKF årsmøde tirsdag den 14. januar 2014.
11. Eventuelt
Der er sat datoer på flg. JKF årsmøder rundt om i kredsen:
Viborg
onsdag den 08. januar 2014
Holstebro
tirsdag den 14. januar 2014
Ikast-Brande onsdag den 29. januar 2014
Struer
onsdag den 05. februar 2014
Skive
tirsdag den 11. februar 2014
Herning
tirsdag den 18. februar 2014
Knud Pedersen er på valg i 2014 som kredsformand. Han er villig til at modtage genvalg.
På grund af den fremskredne tid blev der desværre ikke fastsat flere mødesteder/tider til de næste
kredsbestyrelsesmøder.
Søvsø, den 16. december 2013
Linda Nielsen
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