
002. DJ-Kreds3bestyrelsemøde 2016 

Tilmeld dig selv…..Deltager: 
Ove Dam Hedegaard 
Torben S Jensen 
Klaus Hindbo 
Daniel Johansen 
Poul Arne 
John Ravn suppleant, Hedensted 
Jørn Stovgaard. 
Afbud fra: 
Susanne. 
Jens Bjørn. 
Hans Schougaard 
Bjarne Eriksen 
Poul Holm Poulsen 
Referent: Formanden. 
 

Dato - 30-05-2016 

Seneste mødetid: 19:00 (se Nedenstående) 
Forplejning: Der vil være  suppe mm. 
Formanden inviterer relevante koordinatorer i henhold til beslutning fra seneste referat. 
Sted: se Nedenstående. Hvis nogen er faret vild i forhold til mødested, må man kontakte 
Jørn/Torben  telefonisk. 

Dagsorden fra kl. 19:00: 

Dagsorden låses for nye beslutningspunkter: Fredag 27/5 kl: 24:00. 
1. Nyt fra Jægerråd mm. 

John Ravn. Hedensted Jægerrådet har fået 27.000.- til bekempelse af mårhunde. 
(reguleringsudvalg) 
Daniel -Skanderborg, der kommer ikke nogen skydebane - desværre. 

2. V. Daniel: Gennemgang af nyt oplæg til Kredsårsmøde 2017. - Beslutning! 
        KredsÅrsmødet 2017 afholdes på Skanderborg gymnasium. Skanderborg Jægerråd sørger 
for indskrivning og forplejning. Kredsen vil forsøge at sørge for, at der genereres penge/økonomi til 
det hjælpende folks forening. 
Drejebog  og ansvar for arrangement Næstformanden 
Fremtidsvision til debat og beslutning i jægerråd. Besluttes inden 2017. 
 Skal kredsen som udgangspunkt holde aftenmøde nogle år, op til jagttidsforhandlinger holdes et 
weekend/lørdagsmøde hvor der skabes tid til debat og information om lokale jagttider mm. Der 
spises frokost (betal selv) for det fremmødte i forbindelse med dagsarrangementer. Kaffen betales 
af Kredsen 

3. Oplæg til beslutning, budgetstyring 2017. 
Koordinatorer. Efter flexmind er indført er det svært at følge om aktiviteten er omkostnings neutral 
eller om der er overskud til at dække nogle nye tiltag 
Der er bilag. Det er et stort ønske af få indsigt i koordinatorens egen aktivitespulje.   
Kredsen ønsker derfor et system der viser synlige pengestrømme på indtægter og udgifter. Både 
for kreds og koordinator. (Jens Kjær kontaktes) 
Jægerrådene skal aktiveres med økonomiønsker, der skal laves et budgetseminar i starten af 
oktober i Kredsen, inden da skal jægerråden melde til deres kredsbestyrelsesmedlem hvilke 
aktiviteter man ønsker tilskud til for kommende år. Skrivelse og ramme skal laves. Kredsformanden 
laver udkast.Rundsender! 
 Kan man nøjes med en underskudsgaranti? Eller er det et tilsagn om tilskud? 

4.  



        Ramme vises på mødet. Årshjul. Beslutning! 
        Årshjul godkendes. Oplæg til udarbejdelse rundsendes. 

5. Kort evaluering af Rep.mødet i Vingsted (Kredsens synspunkt) 
        Jagtforeninger og medlemmer skal være opmærksomme på at rejse spørgsmål        allerede 
til jægerrådsårsmøder. Diskuter i rette fora! 
Strukturdebatten var for usynlig og intet sigende. Mål og Kreds3ønske er at få proces og 
beslutningen omkring jægerrådene til årsmøderne 2017 

6. Kort drøftelse af hjortevildtmødet i Aulum… Ingen Beslutning! 
Intet at refererer! 
Ide. Proaktivitet fra kredsens side på spørgsmålet omkring Kreds 3, der skal være 
forsøgsområde... Ønske til HB og Formand, Brug Hjortevildtsformænd og en større gruppe (20 stk) 
af relevante jagtforeningsmænd samt lodsejere som styregruppe regionalt. 

7. - Evt: Brug af NST-vildtkonsulenter i forbindelse med jægerrådsmøder og 
jagttegnsaspiranter. 
Rekrutterings visualisering - for få består jagttegn - hvad skal der til. Der mangler noget der 
visualiserer hvor svært det egentlig er, eller hvad der skal til. 

        - Projekt: Stevnstrup Enge. 
Sandor Hestbæk Markus,Vildtkonsulent l Kronjylland, +45 24 69 38 10 l shm@nst.dk 

Næste møde: dato? Sted: Hans Schougaard. 
Kørselsvejledning.: 
Som vi aftalte på kredsmødet, skulle jeg finde nogle datoer så Kredsbestyrelsen kunne se vores skydebane. Vi vil stå 
med skydebilletter til en gang trap, og en jagtskydning, samt pølser, øl og vand samt kaffe  på HOJ's skydebane i 
Søften. 
Kørselsvejledning. 
Kør af motorvejen ved afkørsel Aarhus N. – kør mod Søften, ved det første lyskryds kør til højre 
af ALFA VEJ – kør ca. 1000 m. drej til højre af ØLSTEDVEJ – kør ca. 800 m. drej til venstre og følg 
følg vejen ned til P. Pladsen til venstre. 
Skydebanen åbner KL. 17 og der vil jeg være tilstede. 
  
Medbring selv patroner hvis du ønsker at hilse på lerduerne før selve mødet. 
Med venlig hilsen 

Jørn Sillas Stovgaard 
E jsst@aarhustech.dk 
T 21757836 
Referatet er godkendt DD! 
Jevnf. Aftale om 8 dage fra 
mødet! 

 

mailto:shm@nst.dk

