
Referat af møde den 21. november 2016 på Ruskær Skydecenter 
 

Deltagere: Knud Pedersen, Norbert Ravnsbæk, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind 
Grønbæk, Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Hans Jørn Dahl & Linda Nielsen. 
 
Fraværende ved afbud: Henrik Hjerl Carstensen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Underskrift af referat fra 05. september 2016 
Referatet fra kredsbestyrelsesmødet den 5. september blev underskrevet uden kommentarer.  
 
3. Indkommen post 
Der er indkaldt til Jægerrådsformandsmøde den 7. december fra 17.30 til 21.30 på Dalum Land-
brugsskole. Det eneste punkt på dagsordenen er Jægerforbundets nye strategi, som skal forelægges 
og vedtages på repræsentantskabsmødet den 6. maj 2017. Alle tilstedeværende kredsbestyrelses-
medlemmer deltager i Odense. Efter formandsmødet skal der laves et sammendrag, der kan sendes 
ud som oplæg til brug for diskussion på de lokale jægerråds årsmøder.  
 
Der skal lokalt i kredsen planlægges et fællesmøde i Aulum angående strategi. Foreløbig tidsplan 
uge 10 2017. Dato fastsættes senere.  
 
25. april 2017 er der uddannelsesaften for tillidsfolk i Aulum. Bl.a. hvordan vi fungerer sammen 
med Kalø efter flytningen? Status på Jagtens Hus og samarbejdet herfra. Alle lokalforeningsfor-
mænd, jægerrådsformænd/kredsbestyrelsesmedlemmer samt koordinatorer og hovedbestyrelses-
medlem er inviteret.  
 
Der har igen været talt om, at al udstillingsmateriale samt lasershot m.v. skal opbevares i Herning. 
Arne har haft kontakt til Frank, som gerne vil stå for udlån og opbevaring. Jan planlægger sammen 
med Arne/Frank en aften for overdragelsen, hvor der samtidig vil blive holdt en undervisningsaften, 
så der i hver kommune er én person, der har indgående kendskab til brugen af lasershot anlægget.  
 
4. Beretning fra HB (Norbert Ravnsbæk) 
Iflg. Norbert har Jægerrådene selv teten med at give ham besked om, hvilke emner man ønsker, han 
skal tage med på årsmøderne. Der er rundt om i landet afholdt dialogmøder angående jagttiderne, 
og det sidste skal snart afholdes. Man skal ikke foregøgle folk, at de selv kan bestemme, hvad der 
skal jagttid på og hvornår, men man kan fremkomme med ens holdninger og meninger, men det er 
dog altid sagligheden, der danner grundlag for beslutningen. 
 
I kreds 7 er Max Elbæk trådt tilbage som formand p.g.a. sygdom, og Marie Louis Achton-Lyng har 
overtaget hans post.  
 
Medlemstallet i Jægerforbundet var 91.178 pr. 1. oktober 2016, heraf 77.302 unikke. Siden 31. 
december 2011 har vi mistet 8.500 ordinære medlemmer på landsplan. I kreds 2 er der blevet 97 
færre i år, og i Jægerforbundet på landsplan 1.072 unikke medlemmer færre.  
 
Der er stadig problemer med distributionen af Jæger, men Norbert stillede spørgsmålet, hvornår 
eller om vi tør lade bladet overgå til udelukkende elektronisk udsendelse?  
 



I 2017 fejrer Jægerforbundet sit 25 års jubilæum, og det forventes at blive en løbende fejring hen 
over året i stedet for kun en enkelt dag.  
 
5. Kredsens økonomi  
Der er kr. 36.066,- til rest for 2016, men til gengæld mangler kredsen at få tilbagebetalt kr. 23.000,- 
i tilskud for Landsskuet og kr. 19.000,- for Hjerl Hede. Der er dog også tilgodehavende fra den fri-
villige jagtprøve og kredsen apporteringsprøve ved Viborg, som endnu ikke er afregnet. Alt i alt en-
der vi ca. på samme niveau som sidste år.  
 
Der har i 2016 været ekstra omkostninger i forbindelse med forplejning og møder, da der har været 
afholdt flere fælles dialogmøder for hele kredsen.  
 
6. Mini formandsmøde den 12. oktober  
Jan deltog i stedet for Knud, som var forhindret. 
 
Fristen for ansøgning til jægerforbundets jagtforeningsmidler er blevet ændret fra 31. oktober til 1. 
januar. Det er herefter op til hver kreds selv at fastsætte, om man vil uddele midler pr. kvartal, halv- 
eller helårligt. Der er afsat ca. kr. 900.000,- pr. år, hvoraf vi i kreds 2 får ca. kr. 165.000,-.  
 
Bestyrelsen besluttede at forsætte med uddeling 1 gang pr. år, da det vil være lettere at fordele for-
nuftige beløb til hvert enkelt projekt, når man kender det samlede ansøgte beløb på årsbasis. Penge-
ne kan udbetales flere gange årligt, således at de kan udbetales straks efter et projekts afslutning og 
godkendelse.  
 
Vi informerer på jægerråds årsmøderne, at vi fortsætter som vanligt, og at ansøgningsfristen er 1. 
januar. Projektet skal være færdigt pr. 1. december samme år. De ansøgninger, der var indsendt pr. 
31. oktober ligger naturligvis over og kommer med i betragtning pr. 1. januar 2017. Ansøgerne har 
fået besked om det.  
 
Kriterierne for "Årets jagtforening" skal igen ændres. Der er ønske om at favorisere mindre jagt-
foreninger med færre midler, men det har ikke været drøftet lokalt, hvilke kriterier man her kunne 
ønske. Der hersker nogen tvivl om, hvilke kriterier der fremadrettet skal arbejdes efter.  
 
Der er lavet et oplæg til formularer i forbindelse med udlejning af skydevogne, laser shot anlæg og 
andet udstillingsmateriel. Det udsendte bilag er allerede forældet, og Jan har indtil videre sit eget 
bilag, som anvendes.  
 
Lasershot anlægget koster kr. 40.000,- i anskaffelse, og det er planen, at det skal tilbagebetales til 
Jægerforbundet over 4 år. Det skal lejeindtægten bidrage til at finansiere. P.t. er der kr. 500,- på den 
konto, da det gamle anlæg som udlånes gratis, er mere attraktivt at "leje" p.g.a. prisen, og dermed 
oftere er ude end det nye anlæg.  
 
Der blev endnu engang nævnt donationer til Jægerforbundet. Følgende er kopieret direkte ind fra 
referatet fra Miniformandsmødet: 
 
Donationer: Jens Kjær (JKJ) redegjorde for vigtigheden af at få tilvejebragt mindst 100 donationer 
á mindst kr. 200,- da det har en væsentlig betydning for en del af DJs aktiviteter.  
  
Der var stor opbakning til at bidrage til at få de 100 donationer i hus.  
  



JKJ oplyste, at DJ Donationer kan indbetales på nummer 2780 2858 (Nummeret bruges til både 
Mobilepay og Swipp). Det er vigtigt, at  man ved donation oplyser cpr. nummer (og gerne navn). 
Donationen er fradragsberettiget.  
  
Der blev fra flere sider opfordret til at finde en model med automatisk girokort eller 
betalingsservice.   
  
Det blev aftalt at opfordre til donation ved kredsmøderne - kunne skabe lidt konkurrence om, hvilke 
kredsmøder der får flest donationer i hus. 
 
7. Bordet rundt 
Skive, Jan  
Der har ikke været så stor politisk aktivitet i Skive. Der har ikke været holdt bestyrelsesmøde, men 
det skal der inden jægerrådsårsmødet. 
 
Viborg, Linda 
Der er efter en del møder hen over efteråret nu endelig underskrevet forpagtningsaftale med Natur-
styrelsen Fussingø omkring projektet Stevnstrup Enge. Der er lavet vedtægter for "Foreningen for 
bæredygtig jagt i Stevnstrup Enge", og den 7. september var der stiftende generalforsamling i Ran-
ders. Den første "test-jagt" med indbudte jægere og efterfølgende evaluering fandt sted den 13. no-
vember og forløb efter planen.  
 
Der har været holdt bestyrelsesmøde i Jægerrådet den 14. november forud for jægerråds årsmødet 
den 10. januar 2017. 
 
Man er i fuld gang med efterårsjagterne på de kommunale områder, hvor Jægerrådet står for afvik-
lingen heraf.  
 
Ikast-Brande, Flemming 
Flemming havde ikke selv deltaget i reguleringsmødet i Aulum, men havde sendt en stedfortræder, 
som havde meldt tilbage, at det havde været et godt møde med en god dialog.  
 
Der har været afholdt den første jagt i Nørlund med 60 jægere, og der var nedlagt 32 stykker kron-
vildt. Jagten var forløbet godt. I Kompedal var der nedlagt 24 stykker kronvildt på den første jagt.  
 
Der havde ligeledes været afholdt jagt på lejede arealer ved Flyvestation Karup. Iflg. Flemming er 
det problematisk, når 8 mand afholder sig fra at skyde på råvildt, som de selv er forpligtet til at af-
tage, hvis de skyder det, fordi det med kr. 400,- for rå og buk og kr. 200,- for lam er "for dyrt". 
 
Herning, Arne 
Der er fundet en tovholder til at stå for reguleringskorpset, og han har meldt sig på et kursus for at 
kende reguleringsreglerne.  
 
Den 22. i rækken af Knudemosejagter er blevet afholdt. Der var 37 jægere og i alt 44 deltagere med. 
Hver jagtforening i kommunen har 1 plads pr. påbegyndt 100 medlemmer. Troels Romby var ude 
for at dække jagten med billeder og reportage. Der må nu skydes med stålhagl på de kommunale 
arealer.  
 
Man er i gang med en forhandling med Herning Kommune om benyttelse af de kommunale skove 
til schweisshunde arbejde, ligesom man bruger kommunens søer og vandhuller til apportering.  
 



Ringkøbing-Skjern, Hans Jørgen 
Hans Jørgen havde været til møde med kommunen angående projektet "Naturens Rige", som Ring-
købing-Skjern kommune er blevet kaldt. Her vil man gerne gøre noget for at trække turister til, men 
Hans Jørgen havde påpeget, at det også er vigtigt at vægte de borgere, der bor i kommunen i forve-
jen, højt.  
 
Det grønne Råd i kommunen udpeger mange arealer som naturarealer, men man kan godt undre sig 
over, at de ikke udpeger noget mere bynært. 
 
Der har været møde med Danmarks Skytteunion, som har en 200 meter bane i Tarm, som står foran 
en udvidelse. Iflg. viceborgermesteren skal skytter og jægere, som bruger banen selv betale for ud-
videlsen, men der er ikke helt forenelige interesser i de 2 grupper.  
 
Naturstyrelsen i Blåvandshuk har udvidet antallet af pladser på deres invitationsjagter, men disse 
går åbenbart ikke til almindelige jægere.  
 
Der skal afholdes bestyrelsesmøde inden årsmødet. Hans Jørgen har forlangt, at det er de samme re-
præsentanter for hver forening, som kommer til Jægerrådets bestyrelsesmøder, med mindre der er 
en permanent udskiftning af bestyrelsesmedlemmet. 
 
Der har været afholdt møde med kommunen, da kommunens jagtansvarlige ikke var tilfreds med, at 
skydestiger ikke var taget ned efter sæsonen.   
 
Holstebro, Ejvind 
Ejvind fortalte om et par episoder i området, hvor der havde være en del anskydninger og efterføl-
gende eftersøgninger. Han opfordrede til at være mere påpasselig med haglstørrelse, sikkerhed og 
skudafstand.  
 
Den lokale skovfoged Byrialsen har opsagt sin stilling, og forud for hans aftrædelse havde han kon-
taktet Ejvind og informeret ham om det samt tilkendegivet, at deres jagtlejeaftale forsat er gældende 
for de næste 10 år.  
 
Ejvind udtrykte glæde over det kursus, der afholdes i Aulum den 25. april 2017, således at nye til-
lidsfolk også får mulighed for at komme med.  
 
Struer, Lars P. 
Intet at bemærke ud over, at der er bestyrelsesmøde den 4. januar forud for årsmødet. 
 
8. Nye mødedatoer  
Næste møde i Viborg hos Linda privat den 28. februar 2017. 
 
Datoer for årsmøder, som blev fastsat den 5. september, er som følger:  
Viborg Tirsdag den 10. januar 2017 
Struer Onsdag den 18. januar 2017 
Skive Torsdag den 19. januar 2017 
Ringkøbing-Skjern Mandag den 30. eller tirsdag den 31. januar 2017 
Ikast-Brande Onsdag den 1. februar 2017 
Herning Torsdag den 2. februar 2017 
Holstebro Onsdag den 8. februar 2017 
Lemvig Stadig ikke fastsat, da Henrik var fraværende  
 



Kredsmøde lørdag den 18. marts 2017 i Dejbjerg. Årsmøderne skal være afsluttet senest 4 uger for-
ud for kredsmødet.  
 
9. Eventuelt 
Norbert foreslog, at der i kreds 2 skulle holdes en julefrokost for alle lokalforeningsformænd, jæger-
rådsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmet. Han havde lavet udkast til invitation til onsdag den 
14. december. Formålet skulle alene være socialt samvær på tværs af kredsen. Der var enighed om, 
at ideen var udmærket, men at det ville blive for tidspresset i indeværende år. Der kunne f.eks. laves 
et lignende socialt arrangement i foråret eller sommeren 2017. Ideen tages op senere. 
 
Da Henrik fra Lemvig ofte er fraværende ved kredsbestyrelsesmøderne på grund af sit arbejde, er 
det i orden, at der sendes en stedfortræder. Det eneste krav er dog, at det er den samme stedfortræ-
der, der deltager hver gang.  
 
 
Linda Nielsen  
Referent 
 
 
 
___________________ ____________________ ____________________ 
Knud Pedersen Norbert Ravnsbæk Jan B. Rasmussen 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Ejvind Grønbæk Hans Jørgen Dahl Flemming Overgaard  
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Henrik Hjerl Carstensen Lars Pultz Knudsen Arne Thomsen 
 
 
____________________ 
Linda Nielsen 


