
Holstebro Jægerråd 

 

 

Referat af årsmøde torsdag d. 8.2.2018 

 

Ejvind Grønbæk bød velkommer til ca. 20 deltagere og foreslog Ole F. Clausen som ordstyrer. Valgt 

uden modkandidat. 

 

Dagsorden: 

1. Jægerrådets virke 

2. Grønt råd v/ Rita Sønderby 

3. Strukturdebat: indlæg ved Norbert Ravnsbæk 

4. Meddelelser fra Kredsbestyrelsen ved Knud Pedersen 

5. Valg af delegerede til Repræsentantskabsmødet i Jægerforbundet 

6. Kandidater til kredsformand til afløsning af Knud Pedersen 

7. Evt. 

 

 

I:Ejvind Grønbæk gav nedenstående meddelelser om Jægerrådets virke i det forgangne år. 

Fra årets start har rådet bestået af: Formanden, Rita Sønderby, Husby, Michael Stephensen, 

Holstebro, Jan Hein, Vinderup, Anders E. Christensen, Råsted, Frank Andersen, Ulfborg og Lars 

Brask, Naur.  

Der har været afholdt et møde i marts 2017. Hvor problematikken om kredskoordinatorerne 

blev drøftet, med manglende kandidater til at fylde hullerne ud. 

Formaden har deltaget i kursus for jægerråd arrangeret af Danmarks Jægerforbund og 

kredsmødet i foråret 2017. 

Formanden nævnte også den store indsats omkring udstillingen på Landsskuet i Herning. Her 

er det navnlig jægerne på Herningegnen der har trukket det store læs, men nævnte at hjælp 

fra de øvrige jægere i kredsen er velkommen. 

Op til valget fik vi opfordring til sammen med andre naturorganisationer at tage kontakt til 

partiernes byrådskandidater, for at høre om deres natursyn. Men vi fik tilbagemeldingen, at 

det kunne man ikke finde tid til i den ellers travle valgkamp. 



2: I foråret blev Rita Sønderby valgt som jægerrådets repræsentant i Holstebro Kommunes 

Grønne råd. 

Rita oplyste, at hun har været indkaldt til et møde omhandlende projektet til minimering af 

oversvømmelser af Holstebro by. Projektet går ud på at opsamle store vandmængder, 

regnskyl, tøbrud, i et magasin ved motorvejsbroen over Storåen øst for byen. 

Det Grønne råd har også udpeget Bent Bech Larsen, Lemvig til områdets repræsentant til Grøn 

Naturråd. Naturrådet er udpeget af regeringen, og skal komme med forslag til et grønnere 

Danmark. Rådet skal komme med anbefalinger til kommunernes fremtidige naturplaner. 

Rådet skal afgive betænkning i juni måned 2018. 

3: Norbert gav en fyldig redegørelse over Jægerforbundets oplæg til renovering af hele 

organisationen i Danmarks Jægerforbund.  

Medlemmernes gennemsnitsalder er på omkring 53 år.  

Medlemstallet har de seneste år været svagt vigende. Ud fra antallet af jagttegnsløsere ses det 

at kun ca. 50% er organiseret i Jægerforbundet. Der er muligheder for flere melemmer. 

Organisationen er hele vejen rundt baseret på masser af frivillig arbejdskraft. Hvordan gør vi os 

interessante over for det unge segment, men problemet er lige så stort blandt erhvervs-

netværksjægeren. 

Mål for strukturdrøftelserne er: 

Øget nærhed og værdi, udvikle foreningskulturen, drive effektiv jagtpolitik nationalt og lokalt, 

håndtere fremtidige tendenser jagten udsættes for i fremtiden og dermed frigive frivillige 

kræfter til de spændende opgaver. 

Skal vi fremover åbne op for firmaer og organisationer som medlem af jægerforbundet, og skal 

vi have en medlemsgruppe for ungdommen?  

Hvordan skal vores organisationsopbygning være i fremtiden. Alt lige fra repræsentantskab til 

jægerråd er i spil. 

Indtil videre er skal oplægget være klar til repræsentantskabsmødet i 2019, og træde i kraft til 

nytåret 2020.  Men er der behov for mere tid. Er dette ønskeligt laves en ny tidsplan. 

 

4: Knud Pedersen gennemgik den nye jagtlov herunder nye jagttider. Omtalte også 

bekendtgørelsen for udsættelse af forskellige vildtarter, herunder også indberetningspligten 

uanset udsætningens størrelse. 

EU våbendirektiv: Ikke muligt at få lyddæmper i våbenpasset endnu. 

Jægerforbundet forsøger at få permanent plads i bestyrelserne for eksisterende naturparker. 



5: Repræsentantskabsmødet maj 2018 

Følgende blev valgt:  Medl.nr. foren.nr. 

Ejvind Grønbæk  1032869 2413 

Ole Clausen  1038099 2403 

Lars Jensen  1038141 2416 

Mikael Steffensen  1048824 2402 

Henry Teglgård  1042425 2409  

Stig Jensen  1001734 2410  

Frank B. Andersen  1015335 2414 

Rita Sønderby  1052407 2404 

Anders E. Christensen  1011387 2408 

 

6: Der var ingen indstillinger til kredsformandsposten efter Knud Pedersen. 

 

7: Under evt. gav kredsens nyjægerkoordinator et indlæg om det at få nye medlemmer i 

foreningerne.  

Repræsentant fra NyjægerMentor.dk omtalte et digitalt medie hvor nyjægere kan få kontakt til 

en mentor, for at lære håndværket, og en mulighed for at komme på jagt. 

 

Referat: Anders E. Christensen 


