
Referat af møde den 28. februar 2017 i Aulum Kulturcenter 
 

Deltagere: Knud Pedersen, Norbert Ravnsbæk, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind 
Grønbæk, Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Hans Jørn Dahl, Kim Bundgaard for Henrik Hjerl 
Carstensen & Linda Nielsen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Underskrift af referat fra 21. november 2016 
Referatet fra kredsbestyrelsesmødet den 21. november blev underskrevet uden kommentarer.  
 
3. Indkommen post 
Der er kommet forslag fra Jægerforbundet, om at vi kunne have en salgsbod med Jægerforbunds 
ting i forbindelse med kredsmødet. Der var ikke stemning for, at vi skulle.  
 
Nanna Skaarup Andersen, Ph.d. studerende har spurgt Knud, om hun måtte deltage i kredsmødet og 
tage prøver på deltagerne i forbindelse med en undersøgelse om TBI-virus. Knud har givet hende 
lov. 
 
Der bliver snart afholdt møde i Vedtægts-og organisationsudvalget. Her vil forslaget om direkte 
valg indenfor Jægerforbundet blive diskuteret. Flemming blev spurgt, om han vil stille forslag, 
hvilket skal ske indenfor få dage, for at Knud kan få det med på dagsordenen. Knud sender dagsor-
denen ud til Jægerrådsformændene, som videresender til lokalforeningsformændene, som igen vide-
resender til deltagerne med mandat til kredsmødet.  
 
Finn Krogh, Ikast-Brande er blevet kredsens medlem i Medlems- og rekrutteringsudvalget i Jæger-
forbundet.  
 
Torsdag den 2. marts er der hjortevildtsmøde i Mejdal.  
Der er lavet indstilling fra de 4 kommuner angående dåvildt.  
 
Flemming Overgaard spurgte til Jægerrådenes holdning til indstillingen omkring jagttiderne for 
kronvildtet og dåvildtet efter afholdelse af alle jægerrådsmøderne. Ikast/Brande havde besluttet at 
følge Miljøministerens jagttider uden sprossefredningen, samt 14 dages brunstjagt og ønsket jagtti-
der på dåvildt, som de fire øvrige Jægerråd (Holstebro, Lemvig, Stuer og Herning) havde indstillet. 
Lemvig havde samme holdning, hvor de bakker op omkring ministerens jagtider og 14 dages 
brunstjagt i perioden 01.09 – 15.09. Struer havde ikke diskuteret dette på deres Jægerrådsmøde, 
men efterfølgende besluttet at følge Lemvig Jægerråds holdning. Hernings holdning efter debatten 
på Jægerrådsmødet var at følge ministerens jagttider uden brunstjagten. Hvis der skal findes en enig 
indstilling fra alle jægerrådene i kredsen, så kunne man personligt godt gå ind for at indføre 14 da-
ges brunstjagt. Ringkøbing-Skjern havde ikke diskuteret dette på deres Jægerrådsmøde, men kan 
som Herning også personligt gå ind for ministerens forslag samt 14 dages brunstjagt ved en fælles 
holdning fra kredsen. Holstebro havde ikke besluttet deres holdning på Jægerrådsmødet, men et 
flertal af foreningerne har efterfølgende indstillet til Jægerrådet i Holstebro at følge ministerens 
jagttider samt brunstjagt i perioden 01.09 – 15.09. Skive havde heller ikke vendt dette på Jæger-
rådsmødet, men kunne også følge de andres indstilling. Viborg  har udsendt spørgsmålene til jagt-
foreningerne og det har været svært at få tilbagemeldinger. De foreninger, som har meldt tilbage, 
ønsker, at de følger ministerens jagttider uden sprossefredningen og 2 ugers brunstjagt.  
Kredsbestyrelsens holdning er at følge ministerens forslag med jagttider og 14 dages brunstjagt i pe-



rioden 01.09 – 15.09, samt et ønske for udvidelse af dåvildtjagttiderne, som besluttet på forenings-
mødet i Råsted. 
 
4. Beretning fra HB (Norbert Ravnsbæk) 
Jægerforbundet har 25 års jubilæum, hvilket vil blive fejret med flere arrangementer hen over året.  
Der er flere ting, der har været drøftet i HB. Bl.a. det kommende kommunevalg, mødeformen på de 
2 årlige møder med alle landets Jægerrådsformænd. Den nye bekendtgørelse med afstandskrav på 
135 til naboskel, samt eventuelt fælles annoncer for indkaldelse til Jægerrådsårsmøderne.  
 
5. Kredsens økonomi  
December regnskabet er afsluttet, men det endelige regnskab for hele 2016 er endnu ikke afsluttet.  
Der er et restbudget for 2016 på kr. 127.000,- mod 145.000,- for 2015.  
 
På koordinatorområderne går hovedparten af aktiviteterne stort set lige op. Med hensyn til Lands-
skuet og Jagt og Mennesker på Hjerl Hede er der endnu ikke modregnet med det tilskud, kredsen 
skal have retur fra forbundet. Jagtstien gav som forventet underskud, da det er et stort set up i for-
hold til et lavt deltagerantal.  
 
Jan vil gennemgå økonomi og afregninger med koordinatorerne, da der igen er kommet nye blan-
ketter. Lars P. må lægge regnskabet på hjemmesiden. 
 
Med hensyn til afregningsregler m.v. kan disse ses under Jægerråd, økonomi på hjemmesiden.  
 
6. Ansøgninger fra jagtforeningspuljen (4 foreninger har søgt).   
Der var indkommet 4 ansøgninger til jægerforbundets jagtforeningsmidler, hvor ansøgningsfristen 
var ændret fra 31. oktober til 1. januar. I kreds 2 har vi kr. 163.390,- til rådighed til uddeling.  
 
Der var kommet ansøgninger fra følgende foreninger:  
 
Forening    Ansøgt beløb Bevilliget beløb 
Assing Sogns Jagtforening   Kr.   50.000,- Kr. 40.000,-  
Thyborøn-Harboøre Jagtforening  Kr. 117.190,- Kr. 53.390,- 
Holstebro Strandjagtforening  Kr.   73.353,- Reserveret kr. 30.000,- 
Hoven Jagtforening (trukket ansøgning) 
 
Knud Pedersen tager kontakt til Holstebro Strandjagtforening for afklaring omkring afregning af 
projekt, som er søgt gennem anden tilskudsordning. Kr. 30.000,- er derfor reserveret, indtil denne 
afklaring foreligger.  
 
Der blev afsat kr. 40.000,- til kursusaktiviteter i form af instruktøruddannelser rundt om i lokalfor-
eninger. Der kan søges 50% af kursusgebyret, dog max. kr. 2.500,- pr. kursus. De kr. 40.000,- udde-
les efter først til mølle princippet.  
 
Bestyrelsen havde på mødet den 21. november 2016 besluttet at forsætte med uddeling 1 gang pr. år, 
da det er lettere at fordele fornuftige beløb til hvert enkelt projekt, når man kender det samlede an-
søgte beløb på årsbasis. Pengene udbetales flere gange årligt, således at de kan udbetales straks efter 
et projekts afslutning og godkendelse.  
 



7. Jægernes Naturfond (Amerikansk lotteri på kredsmødet) Kan vi samle sponsorgaver til det? 
Forslaget blev diskuteret, og vi valgte at undlade aktiviteten, da der er rigeligt med indsamlinger i 
forbindelse med lokalforeningernes aktiviteter.  
 
8. Nye mødedatoer 
Punktet tages ved formødet forud for kredsmødet i Dejbjerg den 18. marts.  
 
9. Eventuelt 
Opstilling af borde i Dejbjerg fredag den 17. marts om aftenen. Hans Jørgen og Lars P. hjælper 
Knud. Linda laver navneskilte til Claus Lind, Michael Stevns, Troels Romby Larsen og kredsbesty-
relsen.  
 
Vi mødes kl. 8.00 til formøde og kaffe den 18. marts.  
 
Linda Nielsen  
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