Referat fra Viborg Jægerråds årsmøde 10. januar 2017
Asmild Kloster Landbrugsskole
Jægerrådets formand, Linda Nielsen, bød velkommen til de ca. 50 fremmødte medlemmer samt Knud Pedersen og Norbert Ravnsbæk.
Pkt. 1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog igen i år Henning Gundelund, der blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og gennemgik herefter dagsordenen.
Pkt. 2,1) Formandens beretning.
Linda Nielsen startede med at oplæse formålsparagraffen for Jægerrådet, og gik herefter over til sin beretning:
”På vores møder orienteres bestyrelsen om, hvad der sker indenfor Jægerrådet og kredsen, og de ting, der
rører sig lokalt og i forbundet drøftes. Der sendes efterfølgende referater ud fra disse møder til alle lokalforeningsformænd, og referatet lægges ligeledes på kreds 2’s hjemmeside.
Da vi er bindeled mellem kredsen og lokalforeningerne og kommunen, sender jeg ofte informationer ud på
mail og beder også nogle gange om jeres holdninger, så vi i bestyrelsen ved, hvilke holdninger og interesser
vi skal formidle videre og varetage.
Det, vi bl.a. har arbejdet med i løbet af 2016, har været følgende:
4 bestyrelsesmøder i januar, april, august og november.
Viborg Jægernes Fællesudvalg
Der har været afholdt 3 møder i fællesudvalget i år samt årsmøde i marts.
Jeg har været inviteret, men ikke kunnet deltage i alle møder p.g.a. sammenfald med andre møder.
Jeg kan vist godt afsløre her, at Ulrik har meddelt, at han ikke stiller op til formandsposten ved det næste
valg i marts, men at han stadig gerne vil stå for kommunejagterne i Viborg.
Valgmøde på Mønsted Kro
Som bekendt blev Lars Jensen indstillet fra Viborg Kommune som vores kandidat til hovedbestyrelsesmedlem i Jægerforbundet i januar 2016.
Viborg er altid den første i kredsen, som afholder årsmøde, og da det blev bekendt, at Norbert Ravnsbæk
senere var opstillet i en af de øvrige kommuner, blev det besluttet, at vi ville afholde et valgmøde, så vælgerne kunne få mulighed for at møde begge kandidater inden kredsmødet i Dejbjerg den 5. marts. Der var
mødt ca. 50-60 deltagere op til mødet, som blev styret af Henning Gundelund, og mødet forløb planmæssigt
og sobert.
Stand på Hestemarked i Bjerringbro søndag den 12. juni
Efter en lidt sløv lokal deltagelse i 2015 besluttede en enig bestyrelse igen at deltage i Hestemarkedet i Bjerringbro, og det viste sig at gå helt anderledes i år. Der deltog ikke færre end 16 forskellige folk fra de lokale
foreninger foruden 6 jægerrådsbestyrelsesmedlemmer.
Vi havde igen fået samme fine placering som de 2 foregående år. Der blev bl.a. vist schweisshundearbejde,
forlagt råvildt, lavet smykker, grillet smagsprøver på kød og pølser – her i år især med fokus på, hvad man
kan anvende fasaner til, og vi havde genoptaget aktiviteten med lasershot, som efter lidt startvanskeligheder også virkede tilfredsstillende i år.
Som noget nyt havde vi også et par buejægere med, bl.a. Calle Mikkelsen, som er koordinator i kreds 2, men
kommer fra den vestlige del af kredsen. Han har siden sat os i forbindelse med Randers afdelingen, da det er
betragteligt nærmere og mere sandsynligt, at folk fra Bjerringbro vender sig den vej, hvis de er interesseret i
bueskydning.
Kurt var som vanlig primus motor i at arrangere standen og med god opbakning med lokale sponsorater af
f.eks. kød fra Ormstrup, vin fra Jafi og billig leje af telt samt gratis frokost fra Hestemarkedet til folkene på

standen, blev udgiften, som kreds 2 har dækket, holdt på samme niveau som i 2015 med kr. 2.865,-. Det må
siges at være overordentlig billigt arrangementets størrelse taget i betragtning.
Med den opbakning, der har været lokalt i 2016, er der ingen tvivl om, at vi stiller op igen i 2017 og håber på
den samme store opbakning.
Stevnstrup Enge
Der har været afholdt i alt 8 møder hen over året – både med Naturstyrelsen og i arbejdsgruppen alene.
Hvad alle disse møder har ført med sig, vil Per Fisker komme ind på i sin del af beretningen.
Viborg Naturpark
Efter vores indledende deltagelse i arbejdet med Viborg Naturpark er Jørgen Klaris indtrådt i arbejdsgruppen for Naturparken, og han har lovet at give en beretning omkring projektet.
Møde i kronvildtgruppe Midtjylland Silkeborg
Vi har deltaget i 2 møder i kronvildtsgruppen i Silkeborg i februar og i august.
Vi blev indkaldt med kort varsel af Hans Schougaard til mødet i august med henblik på at tage stilling til, om
vi i Midtjyllandsgruppen ville være med til at forsøge at få en forsøgsordning igennem på det forslag, der
først var stillet herfra. Da vi i Viborg på årsmødet i 2016 delvis havde været både for og imod de forslag, der
var kommet fra den Nationale kronvildtsgruppe, bad jeg om at få forlænget fristen til at sige ja eller nej, da
jeg mente, at vores lokale foreninger skulle spørges igen, da sagen nu var en anden.
Der blev sendt mail ud til samtlige formænd i kommunen, og der kom svar fra 8 foreninger. Der var ud fra
det flertal for model 2 – altså forsøgsordningen, som blev meddelt Hans Schougaard.
Efterfølgende har miljøminister Esben Lunde Larsen jo i december meldt sin beslutning ud, som i praksis ikke
er baseret på Vildtforvaltningsrådets indstilling. Den nye jagttid er gældende for 2017.
Regulering & kommunejagter
Februar – april: Indskydning af salonriffel til rågeregulering i henholdsvis Stoholm, Romlund, Ulbjerg og Bjerringbro.
Maj: Rågeregulering i Viborg Kommune
16 reguleringer med 95 deltagende jægere og 973 nedlagte rågeunger
Oktober 2016 – januar 2017: Fællesjagter i Viborg Kommune
5 jagter med 150 erfarne jægere men i år er antallet af nyjægere igen stigende fra 9 til 15
14 stk. vildt nedlagt
2 snepper, 9 rådyr, 2 ræve og 1 hare
Den sidste jagt afholdes fredag den 13. januar i Undalslund.
Ulrik var ikke tilfreds med manglende til- og frameldinger fra jægerne sidste år, så det blev taget op på bestyrelsesmødet i august, hvorefter der blev skrevet ud til lokalforeningsformændene omkring mulige restriktioner i forbindelse med ikke indberettet afbud sammen med deltagerlisterne, som blev udsendt forud for
jagterne. Det har øjensynligt hjulpet i år.
Da Pauli, som gennem mange år har styret ”senior”-skytterne, er ved at være lidt op i årene og knapt så
hurtigt gående som tidligere, har han ønsket at få en afløser kørt i stilling. I samråd mellem Ulrik og bestyrelsen er Peter Madsen, Finderup valgt til opgaven og har således været med på efterårets jagter.
Tak til Ulrik, Karl Buksti, Bjørn Jensen og Peter Madsen, som alle har hjulpet med rågeregulering og jagter.
Kassebeholdning på kr. 4.835,69 er penge indkommet fra jagterne, og det styres af Ejner Møller og giver til,
at kaffen er gratis i aften. Tak til alle og vin til dem.
Tak til alle de sponsorer, der på den ene eller anden måde har bidraget.

KREDSREGI
1 kredsbestyrelsesmøde i februar i Aulum med koordinatorer, marts i Skjern, september i Herning og november i Ikast-Brande.
Kredsmødet blev igen afholdt i Dejbjerg i 2016, og her blev Norbert Ravnsbæk valgt til nyt hovedbestyrelsesmedlem. Kredsmødet vil også blive afholdt her i 2017, da det er billigt, og der er god plads. Alle referaterne
fra disse møder kan også findes på kredsens hjemmeside.
Der har været afholdt fælles kronvildtsmøde i Aulum den 19. maj, hvor alle var velkomne til at deltage i debatten.
Deltagelse i stand på Landsskuet i Herning den 30. juni og 1.-2. juli. Det er dejligt at se, at så mange menige
medlemmer fra Viborg Kommune gerne vil deltage på standen – tak til dem.
Deltagelse i udstillingen ”Jagt og Mennesker” på Hjerl Hede den 20.-21. august. Vi var flot repræsenteret
med hjælp fra Viborg Kommune. Bl.a. ved laser shot, naturvejledning, skydning og hundearbejde. Tak også
til disse deltagere.
Der har været holdt fælles møde for kredsbestyrelsesmedlemmerne for kreds 1, 2 og 3 på Kalø i september
for at diskutere den nye struktur i Jægerforbundet. (Jeg deltog ikke).
Den 10. oktober var der indkaldt til et fælles møde i Aulum for alle kredsens medlemmer angående jagttidsforhandlingerne. (Jeg deltog ikke).
Fristen for ansøgning til jægerforbundets jagtforeningsmidler, som kommer fra jagttegnsafgiften og administreres af Naturstyrelsen) 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,-.
Kredsbestyrelsen besluttede at forsætte med uddeling 1 gang pr. år, da det vil være lettere at fordele fornuftige beløb til hvert enkelt projekt, når man kender det samlede ansøgte beløb på årsbasis. Pengene kan udbetales flere gange årligt, således at de kan udbetales straks efter et projekts afslutning og godkendelse.
Det vil sige, at ansøgningsfristen nu er 1. januar, og 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.
Jægerforbundet
Jægerrådsformandsmøde i Vingsted den 29. april i forbindelse med repræsentantskabsmødet, hvor alle 98
jægerrådsformænd samles og får informationer - her var temaet i år ”Sæt talenter i spil” med foredragsholder Iris Isabella Engelund.

Man fornemmede, at nogen synes, det var noget teoretisk pladder, men der var mange sandheder i hendes
indlæg, og det kunne – hvis man lyttede efter – virkelig give stof til eftertanke i bestyrelsesarbejdssammenhæng. Og det er nok noget, vi alle skal blive bedre til, hvis vore bestyrelser rundt omkring skal fungere mere
optimalt.
Inden da var der afholdt et formøde til repræsentantskabsmøde i Aulum i april, hvor alle delegerede havde
mulighed for at deltage og få informationer fra hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand samt stille
spørgsmål.

Repræsentantskabsmødet foregik i Vingsted den 30. april, hvortil vi havde 12 delegerede her fra kommunen. Det gik meget stille og fredeligt for sig, og referat kan findes på Jægerforbundets hjemmeside.
Den 11. maj var kredsbestyrelsen inviteret til Kalø på et kursus i Danmarks Jægerforbunds organisation, arbejdsfelter og de services, der ydes fra administrationen. Her fortalte bl.a. Niels Søndergaard, Michael
Stevns, Claus Lind og Joan Brønnum Kvist om, hvilke muligheder der er i samarbejdet mellem Jægerforbundet og tillidsfolkene lokalt.
Den 10. september var der indvielse af Jagtens Hus for de delegerede, der havde deltaget på repræsentantskabsmøde i april samt ansatte, hovedbestyrelsen og en masse andre inviterede interessenter. Prins Henrik
klippede snoren, det var et fantastisk flot vejr og der blev præsenteret et rigtigt flot byggeri.
Torsdag den 7. december var der jægerrådsformandsmøde på Dalum Landbrugsskole fra kl. 17.30 til kl.
21.30. Her var der gruppearbejde omkring Strategi 2017-2021. Man blev sat i grupper, som var sammensat
af et medlem fra hver kreds. Her tror jeg, man generelt oplevede en meget stor forskellighed i holdninger alt
efter, hvor man kom fra i landet, og de muligheder og betingelser man har for at drive jagt.
Michael Stevns fortalte om et par tilfredshedsundersøgelser fra medlemmerne overfor Jægerforbundet og
ligeledes en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Sidstnævnte var ganske rystende, da en relativ stor andel af personalet følte sig forfulgt, chikaneret og decideret krænket af medlemmer. Vi så et eksempel på en
medarbejder, der havde modtaget en mail, hvori der var skrevet ”så virker jeres elendige lort ikke igen, det
er simpelthen for ringe – selvhøjtidelige møgkælling” – jeg behøver vel ikke at sige, at jeg var rystet. Man
kan være utilfreds, men at fremføre sin utilfredshed i sådant et sprog overfor medarbejderne – det hører
simpelthen ingen steder hjemme.
Aktiviteter for 2017:
Februar – april: Indskydning af salonriffel til rågeregulering i henholdsvis Stoholm, Romlund, Bjerringbro og
Ulbjerg - annonceres på Hjemmesiden.
Foråret: Fælles udflugt til Jagtens Hus m.v.
Maj/(juni): Rågeregulering i Viborg Kommune
Juni: Deltagelse med stand på Hestemarked i Bjerringbro
Juli: Deltagelse ved Jægerforbundets stand på Landsskuet i Herning juli (kredsregi).
August: Deltagelse i ”Jagt & Mennesker” på Hjerl Hede 26. og 27. august (kredsregi) - er flyttet, da det i
2016 var samme som udstillingen på Gram Slot, som var rykket.
Oktober 2017 – januar 2018: Fællesjagter i Viborg Kommune
Vi skal her være rigtig glade for vores fortrinlige samarbejde med Viborg Kommune, da der er mange kommuner, der er begyndt at opkræve jagtleje på de kommunale arealer, hvor vi stadig har jagten gratis.
Projekt Stevnstrup Enge er godt i gang og fortsættes med praktisk arbejde i området og afholdelse af bæredygtige jagter.
Videreførelse af Nørreå projektet med slåning af stier
Generel formidling af informationer mellem Jægerforbund og lokalforeninger.
Høringssvar
Grønt Råd arbejde
Eventuelle ad hoc opgaver
Informationer til Jagtforeningerne
Bestyrelsen sender en hel del informationer ud - læs det jeg skriver og vær venlige at sende videre til jeres
medlemmer, når det er relevant - f.eks. denne invitation til Jægerrådsårsmøde. Det er jo også en af vore opgaver at formidle et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen, så hvis nogen f.eks. vil invitere
flere til et lokalt arrangement, er det jo en hurtig måde at formidle en annonce på.
Til info er vi p.t. 29 lokalforeninger med i alt ca. 3.000 medlemmer.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og god opbakning - både arbejdsmæssigt og moralsk!
Tak for ordet.

Henning Gundelund efterspurgte spørgsmål til beretningen, og Erling Svolgaard, Ørum-Mollerup Jagtforening spurgte, hvornår turen til Jagtens Hus skal foregå? Til dette svarede Linda Nielsen, at der pt. ikke er
fastlagt tidspunkt for turen.
Herefter var der ikke yderligere spørgsmål, og beretningen blev godkendt med applaus.
Pkt. 2,2) Det Grønne Råd v/Tage Toft.
Tage indledte med at redegøre for hvordan Det grønne Råd er sammensat af og hvilke organisationer, der
er med.
Suppleant for Jægerrådet er Jens Chr. Hedegård.
Der har været afholdt 4 møder i årets løb. Referater af disse kan findes på Viborg Kommunes hjemmeside.
Konvertering af kommunale skove i afstand til byer, til bynært skov ønsket af venstre.
Jeg har påpeget, at de nye områder, hvis de skal flyttes, bør etableres ved de byer, som ligger nær de omtalte skove. Jeg mener ikke, de bør samles ved Viborg by eller andre byer i kommunen.
Eksempel: Rørdal Plantage .
Natura 2000:
Der er 8 områder, som har handleplaner i kommunen. Det gælder:
Lovns bredning
Tjele Langsø og Vinge møllebæk
Brandstrup Mose
Hald Ege, Stanghede og Dollerup bakker
Rosborg sø
Bredsgård sø
Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber, Mønsted Ådal
Karup å
Kongenhus og Hessellund Heder.
2. generation af naturhandleplaner.
Jeg har indsendt høringssvar pr. 15. dec. (Skive Jagtforening bruger også denne).
Hver plan indeholder: Langsigtet målsætning for natur i området.
En indsats som skal gennemføres i planperioden 2016-2021.
Fokus: Sikring af naturpleje, færdiggørelse og sikring af indsatsen for planperioden 2009-2015.
Sikre sammenhæng i naturen og sikre levesteder for ynglefugle og dyr samt regulere mulige invasive arter.
Mountainbikere:
Der er samarbejde med især Dansk skovforening og Skov og naturstyrelsen på området.
Dansk ornitologisk forening er også kommet mere på banen pga. natkørsel.
Status lige nu: Der er fokus på etablering af spor.
Naturstyrelsen ved Steen Bonne Rasmussen har tilsyn med arbejdet og har stor erfaring heri.
Der er god politisk kontakt samt godt samarbejde med de andre organisationer.”
Tak for ordet.
Igen efterlyste dirigenten spørgsmål fra forsamlingen, og Thorbjørn Knudsen, Kvols Jagtforening spurgte,
om Mountain-bikere har fri adgang til alle skove. Til dette svarede Tage Toft, at det kun er i de offentlige
skove. Endvidere oplyste Tage Toft, at det, at de kører med MEGET kraftigt lys, der sidder på hovedet, IKKE
er omfattet/kan reguleres af færdselsloven.
Jørgen Klaris, Asmild Tapdrup Jagtforening og lodsejer, oplyste, at han også har haft problemer med
MB’ere, men at dette er løst ved skiltning ved indgange til skoven.
Peter Madsen, Finderup Jagtforening savnede oplysning om, hvorvidt det er privat eller offentlig skov, man
færdes i.
Tage Toft vil tage div. oplysninger/efterlysninger m.m. med sig til næste møde i rådet.
Herefter var der ikke yderligere spørgsmål, og beretningen blev godkendt med applaus.

Pkt. 2,3) Nørreå projektet v/Per Fisker.
Per Fisker fortalte om projektet, og om den vildtpleje, der indgår heri.
Pkt 2,4) Stevnstrup Enge v/Per Fisker.
Igen fremlagde Per Fisker om dette projekt, der blev sat i gang den 23. september 2013. Der er dog nu ved
at være ”fod” på de forskellige tiltag.
Arealet udgør ca. 120 HA + yderligere tilkøb løbende.
Der er lavet lejekontrakt med Naturstyrelsen
Der er nedsat en bestyrelse på 7 personer + 3 suppleanter.
Der er nedsat en arbejdsgruppe på 5 mand.
Der har i 2016 været afholdt et par jagter, men disse var besværliggjort af meget vand i engene.
Der forventes afholdt 3 fællesjagter samt 8-10 trækjagter.
Der vil blive afholdt bukkejagt.
Per viste på et kortudsnit, hvor arealerne er beliggende.
Henning Gundelund spurgte, om der var spørgsmål til projektet, og Aage Steffensen, Mønsted-Daugbjerg
Jagtforening, spurgte til, hvordan man vil afholde/udbyde jagterne. Hertil svarede Per Fisker, at de forventes afholdt á la Kommunejagterne.
Jakob Sørensen, Bjerringbro Jagtforening, spurgte til prisen for at deltage, og Per Fisker svarede, at man
regner med en pris på kr. 100,- pr. person pr. jagt.
Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev beretningen godkendt med applaus.
Pkt. 2,5) Viborg Naturpark v/Jørgen Klaris.
Jørgen Klaris forklarede kort om sin bevæggrund for at indtræde i brugerrådet (jæger/lodsejer). Naturparken ligger for en stor dels vedkommende i private områder. Der har været orientering om vildtpleje/naturpleje, ligesom der har været afholdt møder for lodsejere. Der er nogle lodsejere, der har meldt sig ud af
samarbejdet – grunden ukendt. Det skal ikke være en ulempe for lodsejere at deltage i projektet.
Der har være udskrevet en LOGO-konkurrence, som blev vundet af en ung pige fra København. Logoet blev
efterfølgende vist via skærmen på opfordring fra Lotte Frank fra Frederiks Jagtforening.
Det handler om at få mest mulig natur ind i nye udstykninger – her blev nævnt udstykningen i Viborgs sydlige bydel (Arnbjerg), som bl.a. omfatter spildevand i grøfter – ikke i rør, ikke græsplæner, men ”vildtgroende” græs o.s.v..
Henning Gundelund efterspurgte spørgsmål til Jørgen Klaris, men der var ikke nogen, der brændte inde
med sådanne.
Tage Toft benyttede lejligheden til at bringe en ros fra Det Grønne Råd til projektet.
Også Jørgen Klaris fik klapsalver for sin fremlægning.
Pkt. 3) Valg af 12 delegerede til repræsentantskabsmødet den 6. maj 2017 i Fredericia.
Bestyrelsen i Viborg Jægerråd har forlods 8 pladser, hvoraf følger, at der er 4 pladser, der skal fordeles til de
lokale foreninger.
Ørum-Mollerup Jagtforening
Ja tak
Almind Jagtforening
Nej tak
Sparkær-Mønsted Jagtforening
Ja tak
Demstrup
Nej tak
Asmild-Tapdrup Jagtforening
Ja tak
Finderup jagtforening
Nej tak
Frederiks Jagtforening
Ja tak
Gudenådalens Jagtforening
Nej tak
Hammershøj Jagtforening
(Ja tak – er suppleant ved evt. frafald)
Hvilsom Jagtforening
Nej tak
Karup-Kølvrå Jagtforening
Nej tak
Kjeldbjerg Jagtforening
Nej tak

Klejtrup Jagtforening
Kvols Jagtforening
Låstrup-Skals Jagtforening
Romlund Jagtforening
Ulbjerg Jagtforening

Nej tak
Nej tak
(Ja tak – er suppleant ved evt. frafald)
(Ja tak – er suppleant ved evt. frafald)
Nej tak

Pkt. 4) Indkomne forslag.
Der er ingen forslag.
Der var herefter kaffepause
Pkt. 5) Orientering fra medlem af HB v/Norbert Ravnsbæk.
Norbert indledte med at fortælle, hvorfor han er her i dag (Kronvildtforvaltningen).
Oplæg til en Dåvildtforvaltning skal tages op på et senere tidspunkt.
Omkring medlemshvervning
- hvad kan der gøres?
- hvordan skal der fokuseres i fremtiden?
- hvad skal der til, for at I som medlemmer kan hverve nye
medlemmer?
Det foreløbige budget for 2017 udviser et overskud på ca. 1 mio. kroner.
Hvilke politiske områder skal der sættes ind på?
- herunder bl.a.:
Jagttid
Våbenråd/våbenpakke
Gravsøgende hunde
Hjorteforvaltning
Import af trofæer (EU)
Jagt på forsvarets arealer
+ en del andre fokusområder
I forbindelse med Kommunevalget i 2017 kunne fokus være rettet mod:
Jagt på kommunale arealer
Skydebanekapaciteter
Områder til hundetræning
+ en del flere
Status på jagttid på kronvildt:
Kalv
1/9 – 28/2
Hind
1/10 – 31/1
Spidshjort
1/9 – 31/1
Hjorte
16/10 – 31/12
Lokalt 2 ugers jagt i september
Jagttider kan reduceres lokalt
Ingen ændringer i arealkrav
Forslag sættes i høring hos interessegrupper
Forslagene fra Vildtforvaltningsrådet har åbenbart ikke være stærke nok til at overbevise ministeren.
Hvad har vi så lært af det? – Vi må følge ministerens kompromis.
Alt kan ændres, der kunne ikke flyttes et komma, og det nytter ikke at blive ”pigesur”.
Det der var lavet, var ikke godt nok - ellers var det ikke blevet ændret fra ministerens hånd.
Der er dog mange muligheder for lokal indflydelse samt lokalt ansvar.
Jagttidsforhandlinger (via arbejdsgruppe):
22/9-16 (Vildtforvaltningsrådet)
15/12-16 (Status)
3/2-17 (Beslutning)

Danmarks Jægerforbunds vision:
Er til for jægernes skyld.
Nye muligheder i 2017:
Hvordan rettes fokus på jagtforeningerne?
Jægerrådene får politiske kompetencer – svarende til politisk ansvar.
Tildeling af økonomiske ressourcer.
Hvordan skal kredsene være opbygget?
Hvem og hvordan skal der bestemmes?
Henning Gundelund efterspurgte spørgsmål til Norbert.
Jørgen Klaris (Asmild-Tapdrup Jagtforening): Glemte du ikke lokalforeningerne? Hvem har stor aktivitet –
mindre aktivitet eller slet ingen aktiviteter? Kunne man forestille sig, at der stilles krav til foreningerne om,
at der skal være aktivitet for at være medlem af Danmarks Jægerforbund?
Thorbjørn Knudsen (Kvols Jagtforening): Er koordinator (jagtsti) i en nu meget stor kreds. Er vi måske blevet
FOR store? Mente i øvrigt, at kr. 500,- i kontingent for juniorer er en meget høj pris.
Norbert besvarede spørgsmålene som følger: Området/kredsen er helt sikker blevet for stor.
Er ikke enig i kontingentsatsen er for høj.
Foreningerne kan/skal ikke begrænses af deres aktiviteter. Forbundet kan måske gøre det mere spændende og mente i øvrigt ikke, at sammenlægninger af foreninger kan være løsningen på manglende aktivitet. Der er stadig mange små foreninger med måske 20-25 medlemmer, der har et yderst velfungerende
foreningsliv i form af små jagter nogle gange om året. Her er det måske mere det sociale aspekt, der spiller
ind.
Erling Svolgaard (Ørum-Mollerup Jagtforening): Oplyser, at de i deres forening fik en stor medlemsstigning i
forbindelse med deres sammenlægning (fra 43 til 116 medlemmer). Der er dog også forsvundet en del
medlemmer, hvilket for en stor dels vedkommende skyldes, at ”Jæger” blev ”leveret” i grøften og ikke i
postkassen.
Norbert: Der er desværre pt. IKKE et distributionsnet, der fungerer optimalt.
Henning Gundelund (Stoholm Jagtforening): ”Jæger bliver leveret af PostNord – hvorfor det?
Norbert: Det skyldes det område, du bor i.
Aage Steffensen (Sparkær-Mønsted Jagtforening): Bladet er blevet væsentlig bedre end tidligere. Vores juniorer betaler kun kr. 125,- og foreningen opkræver kun kontingent til Forbundet ikke til foreningen.
Tage Toft (Stoholm Jagtforening): Tror det er et spørgsmål om prioritering for de unge - skal jeg i byen kontra betale kontingent? Opfordrede til, at jagttegnslærere bliver mere fokuseret på, at man bliver medlem af
Danmarks Jægerforbund. Hvad skete der egentlig med indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet?
Norbert: Deres indstilling var ikke stærk nok !!
Niels Møller (Asmild-Tapdrup Jagtforening): Seniorgruppen er flyttet op rent aldersmæssigt – hvorfor?
Morten (Vammen Jagtforening): Kr. 861,- er meget at skulle betale på én gang. Kunne man forestille sig, at
der kunne ske en opdeling af kontingentet i eks. kvartårlige betalinger?
Norbert: Tager det ad notam.
Knud Pedersen (Kredsformand): Synes det er for dårligt, at man har forkastet indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet. Vedr. medlemmer – Hvad skal der så til, for at DU skal være medlem i Danmarks Jægerforbund?
Knud Callesen (Finderup Jagtforening): Støtter op om, at det er et dårligt signal, der er sendt ved at negligere Vildtforvaltningsrådet.

Anders Gade (Låstrup-Skals Jagtforening): Når der sker ind- og udmeldinger sendes der en sms til foreningen. Hvor for sker dette ikke ved evt. restanter?
Per Fisker (Hammershøj Jagtforening): Hvordan får vi flere medlemmer? Det gør vi ved at: 1) Have jagt til
rådighed 2) Adgang til skydebane og 3) Have hundetræning i foreningen.
Flyt evt. nogle af lønkronerne i forbundet til flere aktiviteter!!
Norbert: Fokus skal ligge på medlemskab af Danmarks Jægerforbund.
Jaime (Frederiks Jagtforening): Vildtforvaltningsrådet er en rådgivende instans. Forstår godt, at ministeren
forkaster forslagene herfra.
Aage Steffensen (Sparkær-Mønsted Jagtforening): Har altid fået en god behandling af Forbundet. Har modtaget mail om foreningens restanter.
Linda Nielsen (Sparkær-Mønsted Jagtforening/Jægerrådet): Hvordan får vi distributionen af bladet til at
fungere? Hvis private virksomheder brugte lige så upålidelige distributører, ville man risikere, at firmaet går
neden om og hjem med så dårlig leveringssikkerhed til kunderne. Det er fint at spørge medlemmerne, hvordan man får distributionen til at fungere, men her må det være Forbundet, der selv løfter og løser denne
opgave.
Per Fisker (Hammershøj Jagtforening): Der skal være fokus på organisationerne.
Tage Toft (Stoholm Jagtforening): Hvor mange der skal være ansat i Forbundet, har vi ikke i foreningerne
kompetence til at vurdere. Det ligger helt og holdent i Forbundsregi (direktøren m.m.).
Thorbjørn Knudsen (Kvols Jagtforening): Medlemskategorier – kan sidestilles med jagtforeningerne. Differentieret kontingent.
Knud Pedersen (kredsformand): Afholdelse af kredsmøder med fokus på, hvordan vi bruger hinanden
bedre.
Mathias (Vammen Jagtforening): Hvad kan man gøre for at få flere medlemmer? Kunne man forestille sig,
at der blev etableret flere rabatordninger med virksomheder?
Pkt. 6) Eventuelt.
Ivan Jørgensen (Viborg Jagtforening): Der afholdes evaluering af Jagthundestævne i form af møde i Bjerringbro den 22/2-2017. Der afholdes Kommunemesterskab (jagthunde) den 18/6-2017.
Erling Svolgaard (Ørum-Mollerup Jagtforening): Foreningen har et arrangement med Jørgen Skovbo (kendt
fra Nak & Æd) den 31/3-2017. Afholder 75-års Jubilæumsfest den 11/3-2017 med bl.a. stegt flæsk og persillesovs.
Linda opfordrede til, at hvis man har arrangementer, man gerne vil have annonceret i hele kommunen, så
kan man sende dem på mail til hende, hvorefter de rundsendes.
Herefter sluttede runden, og både Linda Nielsen og Henning Gundelund takkede for god ro og orden under
generalforsamlingen.

Referent: Jan Thostrup

