
 Bestyrelsesmøde i Danmarks Jægerforbund 

Ikast-Brande mandag den 14. september 2015   

i Gludsted. 

Afbud : Martin; fraværende: Lars og Jesper 

 

 Dagsorden  

1. Skrive ref. under. 

2. Godkende dagsorden. 

3. Formanden informerer. 
- Dj har en ny hjemmeside på vej, som forventes at være på plads d. 1.okt. En hjemmeside med 

flere muligheder, bl.a. muligheder for at tilmelde sig nyhedsbreve for bestemte områder.  Mere 
mobilvenlig samt bedre overgang til kredsenes hjemmesider. 

- Harrild Hedes venner holdt et arrangement i aug., hvor Torben Jensen fra Brande 
repræsenterede jægerne. 

- Landsstævne en succes. 
- Hjerl Hede gik også godt. 
- Årets Naturpris i kreds 2. Besøgt lodsejere i Hodsager, Vildbjerg samt Roslev (Grynderup Sø). 

Sidstnævnte vandt prisen. 
 

4. Evaluering af kommunedysten. 
Enighed om at skydningen gik godt. Elna opfordrede foreningerne til at få flere unge skytter med. 
Lynge oplevede problemer med pokaler, der ikke blev afleveret, og andre der tog pokalerne med 
hjem. 
Udvalg i 2016: Gludsted, Ruskær og Brande. Elna ajourfører reglerne. 
 

5. App.ang.info /DJ for alle .Alting..  (allan) 
Allan gav udtryk for, at han synes, at informationen fra DJ kunne være bedre.. Jægerforbundet 
burde informere ud til alle - også ikke medlemmer. Forbundet har mange ting oppe og vende. Det 
ville være godt, hvis det blev bredt ud til en større kreds. Også vigtigt, at DJ er først med 
informationerne, da det ofte er dem, der kommer først, der er meningsdannere.  
Ønskeligt at forbundet var mere fremme i skoene. Det bør ikke være ”Netnatur”, der er først med 
nyhederne. 
Afventer den nye hjemmeside. Det afhjælper måske problemet. 
 

6. Problemet DJ  (Benny) 
Benny var utilfreds med, at konferencen ”Bliv klogere på vildtet” var placeret på en tirsdag. Efter 
hans mening udelukker det mange almindelige jægere for at deltage. Sådanne konferencer burde 
holdes i en weekend. 
Benny havde været i mailkorrespondance med Niels Søndergaard fra Jægerforbundet om 
placeringen. 
Jægerrådet diskuterede problematikken, men inden stillingtagen ønsker rådet at se 
mailkorrespondancen. Benny rundsender, og vi genoptager punktet på næste møde. Finn deltager 
på konferencen. Han vil så også kunne sige noget om deltagerantallet. 
 
 



7. Jægerrådet årsmøde 2016:   
Mødet holdes onsdag d. 3.feb. kl. 19.00 i Gludsted. (Datoen skal dog koordineres med øvrige 
årsmøder i kreds 2.) 
Tema/emne: Markvildslav. Opfølgning. Hvordan er det gået: 
Forslag til indledere: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund samt Ejvind Andreasen, formand for 
Hallundbæk – Fruergård markvildslav. 
 

8. Husk tilmelding til Rask Natur 28. september i Aulum 
Sidste tilmelding d. 20.sep. 

9. Kronvildt: opsamling: Benny, Flemming 
Flemming fandt det meget utilfredsstillende, at vi skal læse på kronvildt.dk, hvad hjortevildt-
grupperne indstiller. 
Aftalen er, at alle forslag sendes til de lokale Jægerråd til orientering. Aftalen er også, at 
indstillingen fra hjortevildtgruppen sendes til  jægerrådene til orientering. 
Flemming følger op på sagen, så aftaler holdes fremover. 
Desuden finder vi, at de nuværende regler for hjortejagt bør fastholdes – evt. via en lokalfredning.  
 

10. Formand fra 2016. Kan vi fortsat bakke op om Flemming?  
Ja. 
 

11. Bordet rundt  

Allan. Ros til kursus i Brande i instruktionsteknik. 

Vi er langt i arbejdet med at sammenlægge Isenvad, Ikast-Faurholdt samt Bording- Engesvang 

jagtforeninger.  Indkaldt til stiftende generalforsamling d. 30 sep. i Ruskær Jagtforening (dog under 

forudsætning af godkendelse på generalforsamlingen i Ikast-Faurholt.) 

Benny: Gået i gang med det fysiske arbejde på jordvolden. De første læs er kørt ud. Kan tage op til 

4 år inden de 200.000 m3 er kørt ud. 

Brande Jagtforening er blevet momsregistreret med fritagelse for skat. 

 

12. Næste møde: Torsdag d. 3. dec. i Ruskær. 

 

13. evt   

 


