
Kære medlemmer af RU-Jagt 

Bestyrelsens redegørelse for Karsten Paaskes fratrædelse som bestyrelsesformand. 

 

Først vil vi gerne slå fast, at bestyrelsens opgave med at varetage medlemmernes og foreningens interesse 

bedst muligt, bliver taget meget alvorligt og at kommunikationen med jer som medlemmer har høj 

prioritet.  

Indledningsvist vil vi i bestyrelsen gerne udtrykke vores frustration over, at situationen er kommet til dette 

punkt. Karsten Paaske har på mange fronter været en særdeles ihærdig formand og taget aktivt del i 

bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal ligeledes beklage, at sagen kommer til debat, igen, på denne specielle 

dag som burde være i jagtens tegn og en dag, hvor fokus burde være på at nyde, at jagten er gået ind. En 

tradition som vi i mange år har holdt i hævd ved at mødes til hyggeligt samvær og bukketræf i vores 

klubhus. Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at det er fuldt bevidst at Karsten Paaskes udlæg af sagen kommer på 

netop denne dag. Dette tages til efterretning og vurderes ikke, at være til gavn for foreningen. 

Bestyrelsen har et stykke tid haft en redegørelsen klar, men af respekt for medlemmerne var det ønskeligt 

at denne konfrontation havde fundet sted efter bukketræf. 

Bestyrelsen er gennem de seneste uger blevet opfordret til at fortælle mere præcist, hvad der ligger bag 

Karstens fratræden og hvorfor den resterende bestyrelse anser dette som den eneste løsning. Når vi indtil 

nu har afstået fra at give et mere detaljeret billede af sagen, er det fordi dette rent faktisk var aftalen med 

Karsten Paaske. Det har desuden været vores overbevisning, at det tjente bestyrelsens fortsatte arbejde og 

foreningen bedst. Vi skønner stadig, at rigtig mange af I medlemmer har accepteret dette og har tillid til at 

bestyrelsen vælger de bedste løsninger i situationen. Omvendt kan vi også godt forstå at mange undrer sig 

over det hændte og flere har spurgt ind til diverse rygter om baggrunden for formandens afgang. Disse 

rygter kan, som rygter oftest, være udtryk for både misforståelser og overdrivelser. Det er ganske svært at 

stedfæste hvor rygterne kommer fra og om der kan være sandheder gemt her og der.  

Det må dog slås fast, at bestyrelsen ikke har belæg for at anse, at de indtil flere rygter om ulovlig hjortejagt 

er sande og vi opfordrer klart til at disse stoppes, med mindre der kan føres uanfægtelige beviser for 

påstandene. Alt andet er urimeligt og personligt belastende for Karsten og skader mere end det gavner. 

Disse ubekræftede rygter i sig selv har dog desværre gjort Karstens rolle som formand i foreningen skade og 

kan virke kompromitterende for Ruskær Jagtforenings anseelse og samarbejdsrelationer. 

Forestillingen om, at vi i bestyrelsen har ageret i misundelse over Karstens hjortejagtsoplevelser, vil vi her 

gerne fuldstændigt afkræfte!!! 

 

De afgørende 2 områder, som har ført til bestyrelsens beslutninger er: 

• Karsten har i sin egenskab af formand for jagtforeningen i flere vidnefaste situationer bl.a. 

opfordret unge medlemmer til at skyde de rådyr de fik chance for på enkeltdagsjagter i Karup hvor 

rådyr vel og mærke ifølge kontrakten ikke må beskydes. Derudover er der blevet opfordret til uden 

afrapportering at skyde flere råbukke under forsommerjagten end den ene, som er aftalt og betalt 

for. Dette repræsenterer en ageren og et tillidssvigt, som ikke kan accepteres af den øvrige 

bestyrelse. 



 

• Den samlede gensidige mistillid mellem Karsten og den øvrige bestyrelse er blevet for stor. Karsten 

har selv indrømmet at have ”plantet” falske historier om egen ulovlig hjortejagt og tilsvarende 

”tjekhistorier” hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at undersøge, om han kunne stole på os 

Dette opleves som stærkt ubehageligt, tillidskrænkende og vi – den resterende bestyrelse - mener 

dette sammen med flere lignende forhold vil forhindre et ordentligt samarbejde fremover. 

 

 

Foreningens aktiviteter kører uændret videre. Vi har en stærk og sund jagtforening fuld af muligheder.  

Til trods for Karstens påstande om forholdene i foreningen, er det bestyrelsens holdning og vurdering, at 

vores forening er meget veldreven, der er styr på tingene. 

Vi ser frem til, at vi nu har et godt halvt år til at få opstillet en ny formand på generalforsamlingen i januar 

og håber på jeres positive medvirken i dette og glæder os til at ses til bukketræf senere i dag, på 

skydebanerne og i felten resten af sæsonen. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


