
Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande 

møde mandag 30. maj kl.19.00 

ved Højderyggens skydecenter og Klovborg 

jagtforening. 

Tilstede:  

Flemming Overgaard, Lars Bitsch, Allan Stær, Elna Thomsen, Finn Krogh, Bent Jensen, Benny 

Pedersen, Sten Kristoffersen og Inga Fog. 

Referent: Inga Fog 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Underskrift af referatet fra sidste møde. 

Referatet fra mødet d. 22.3 2016 blev underskrevet. 

 

3. Meddelelser ved formanden. 

a. Fra repræsentantskabsmøde. 

Repræsentantskabsmøde foregik i al fordragelighed og uden de store diskussioner. 

Der var kun afstemning i forbindelse med fastsættelse af kontingentsatser for unge. 

 

Forud for mødet havde hovedbestyrelsen konstitueret sig. Norbert Ravnsbæk fik 

kronvildt og Schweisshunde området. Der var kampvalg om posterne og Norbert fik 

ikke som forventet, sine stemmer fra Jylland. 

Der arbejdes på at skabe nye uddannelsestilbud til tillidsfolk i forbundet.  

b. Jægerforum møde. 

Flemming skal til møde i Jægerforum på Harild Hede d. 22. juni. Flemming oplyser at 

skovridder fra NST Poul Ravnsbæk deltager. 

Der er udsigt til, at vi får færre invitationer til statsskov jagt til jagtforeningerne i 

fremtiden, grundet at NST udlejer en større andel af skovene til jagt, samt at der skal en 

større andel naboer til statsskovene med på jagterne. 

Der var forslag om Jægerrådet Ikast–Brande ved næste konstituering, skal tage op, 

hvem der peges på til Jægerforum. 

 

4. Kronvildt  

Ja, hvordan går det med det? 

Flemming og et par stykker mere, deltog i det første i rækken af dialogmøder om 

kronvildt forvaltning, som Danmarks Jægerforbund har inviteret til. Møde foregik I 

Aulum d. 19. maj og der var ca. 70 fremmødte. 

Jan Eriksen, Claus Lind og Niels Søndergaard havde hver et indlæg. Mads Flinterup 

fortalte om emnet: Det faglige grundlag, hvad ved vi om kronvildtet i Danmark. 

Derefter var der dialog. Robert Rasmussen opfordrede til at godtage forslaget til 



Vildtforvaltningsrådet som det forelå. Knud Pedersen sagde, at flertallet i 

kredsbestyrelsen i kreds 2, gik ind for at forslaget indstilles til Vildtforvaltningsrådet. 

Der var ikke mange der modsagde ham, men det var tydeligt at ikke alle var enige.  

Flemming opfordrer til at deltage i møderne i Syd, som foregår d. 2. juni i Jels og i nord 

som foregår i Nibe d. 9. juni. 

Sten har kikket på opdeling af området, kort mm. 

Sten har printet kort ud svarende til de forskellige jagtforeninger i Ikast-Brandes 

oplands områder. Der er overlap i forhold til det område som Jens Peter Lübker laver 

klovvildtoptælling på. Tanken har været, at vi gerne, i Jægerrådet, vil deltage i at skabe 

et reelt overblik over kronvildt bestanden i kommunen og dermed i området. Der var 

en del diskussion omkring punktet og aftalen er blevet at Sten og Flemming udarbejder 

et forslag. 

 

 

5. Velkommen til Boest og omegns jagtforening. 

Boest og Omegns Jagtforening har fået deres vedtægter godkendt i, Danmarks 

Jægerforbund og dermed en jagtforening under Danmarks Jægerforbund. 

Finn Krogh oplyser at den nye jagtforening er kommet godt fra start. 

Finn ønsker på nuværende tidspunkt ikke ny konstituering af Jægerrådet, men 

indtræder i jægerrådet som almindeligt medlem. 

 

Finn undrer sig over, at han fortsat har fået indkaldelser til læ plantningslavet/ 

foreningen. Sten har ikke modtaget indkaldelserne til møder. Finn videresender til Sten. 

 

 

6. Flugtskydning plan ved kommunemesterskab den 25. juni på Ruskær skydebane, 

orientering ved Lars. 

Lars orienterede om kommunemesterskabet 2016, d. 25. juni. 

Prisen for holdskydning er 250 kr. 

Individuelt 40 duer koster 50 kr. 

Individuelt 24 duer koster 40 kr. 

Hver forening skal huske at aflevere pokaler, som deres medlemmer har vundet sidste 

år. 

 

7. Og sikkert mere. Har møde i kredsbestyrelsen tirsdag.  

Flemming skal til kredsbestyrelsesmøde tirsdag d. 31/5. 

Sten til dialogmøde i Ikast-Brande kommune. Kommunen ønsker fortsat ikke et 

decideret grønt råd.  

 

8.  Bordet rundt. 

Bent: Stor succes med markedsdag på Pletten. 



Lars: Oplyste om rågereguleringen. Det er Dorte på kommunen der skal indberettes til 

hvor mange der er skudt og det er hende der kender afskydningstallet. 

 

Allan: Oplyste om start af ny- jægerafdeling af jagtforeningen. Der var inviteret til gratis 

flugtskydning og pølser. Der kom ca. 50 stk., hvilket var total succes. 17- 18 har meldt 

sig ind i ny-jæger klubben. Der er blevet indkøbt 3 jagtpramme. Der planlægges med en 

skydning mere. 

Der har været afholdt sammenlægningsfest i den nye jagtforening hvor der kom 60 

personer. 

 

Elna: Afslutter hundedressur i næste uge. 

 

Finn: Arbejder for at få et program sat sammen.  

 

Inga: Har været på pilot kursus for nye jægerrådsmedlemmer på Kalø. 

 

9. Eventuelt 

 

  

  

  

  


