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Bestyrelsesmøde d.7/5-2015 
Sted: Fiskehytten 

Fraværende: Jesper Langfeldt 

Dagsorden. 

1. Referat 

2. Post og siden sidst 

3. Kredsårsmødet 

4. Repræsentantskabsmøde d. 9. maj 

5. Udsætningsforliget 2017. (Flemming) 

6. Dyrskue 2015 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

Ad1. Godkendt 

Ad2. Georg har ringet til Jens med en klage. Et medlem har ikke modtaget koordinatorberetninger. Jens 

forklarede ”Jeg har ikke mailadresser på alle medlemmer i FåborgMidtfyn, så de respektive formænd har 

fået besked på at videresende til egne medlemmer”. 

Der har været afholdt møde i Jægerforum, Flemming deltog. Naturstyrelsen fortalte at de har 15 

jagtkontrakter til 350.000, og at der fremover vil deltage færre ”kendisser” og flere nyjægere. 

Møde i Ejby angående Natura2000. Flemming havde fire punkter dertil: 1. ingen udvidelse, 2. mere 

vildtvenlig på enge, der er for lidt afgræsning, 3. mere intensiv bekæmpelse af prædatorer, 4. flere kunstige 

rev og banker med muslinger. 

Jesper har taget kontakt til Julian Henriksen (specialstuderende på SDU), som kontaktede os ang. 

skræmmemidler til hjorte og harer i græsmarker. 

Ad3. Der var alt for lidt spørgelyst. Da koordinatorberetningerne udsendes til gennemgang før årsmødet, 

fylder de ikke så meget på selve mødet, og det er en af grundene til, at kredsårsmødet fremover bliver et 

aftenmøde. Herfra vil vi gerne rose Georg for afviklingen af mødet. 

Ad4. Kreds 5´s forslag ”udvalgsformænd skal på valg”, det forslag kan Kaj Refslund ikke bakke op om!! Det 

kom frem på mødet i Ejby. 

Ad5. Der er møde på Centrowise i Vissenbjerg angående det kommende udsætningsforlig (august- 

september). Vi skal tilgodese den lille jagt, den skal ikke tabe på bekostning af godserne. Mere etik og 

regulering af udsætningerne. På næste møde udfærdiges et udkast. 

Ad6. Der er ikke de store ændringer. Planlægningsudvalget har fået fribilletter til Livsstilsmessen på 

Valdemar Slot, for at se om det kunne være et alternativ. Der kan vi få stadeplads gratis. 

Ad7. Eventuelt 
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Ad8. Næste møde bliver i Fiskehytten d. 04-08-2015 kl. 18.00 

  

 

 


