
24-11.2015 

Jægerråd Svendborg 

Referat 

1. Godkendelse og underskrift af referat:   Ok 

2. Nyt fra kreds 5:  Information om Svendborg strandjagtforenings udmeldelse af jægerforbundet og 

indmeldelse i Dansk Land og Strandjagt. Sagen er ikke blevet håndteret særlig heldigt, desværre 

med en udmeldelse til følge. 

Ny riffelkoordinator i kreds 5, Poul Erik Nielsen, velkommen til ham. 

Ny (gammel) skydevognskoordinator i kreds 5, Arne Greve velkommen til ham. 

Buekoordinator Steffen Jensen har trukket sig, tak for det STORE arbejde til ham. 

Ros til Georg for det store arbejde han gør i kredsen.  

3. Nyt fra foreningerne under jægerråd Svendborg. Per Serve fra Rødskebølle fortalte at skydningerne 

går godt,med over 10 skytter pr. gang. Alle der er på kursus skal igennem et pædagogisk 

grundforløb, både som skydeinstruktør og til riffelkursus. Over 40 personer fra store dele af landet 

har været til hygiejnekursus, som er et krav for jagt i dele af Europa bla. Tyskland. 

4. Status skydebane. God dialog med ejeren af Klingstrup, som er den lokalitet der arbejdes videre 

med. Jan Ryborg fra danmarks jægerforbund udarbejder en skitse som tilgår kommunen og ejeren 

af Klingstrup. Der bliver taget hensyn til alle tænkelige situationer i oplægget. 

5. Forslag til vedtægter. Vedtægterne fra Ringe bliver brugt og tilrettet vores lokale behov/hensyn ved 

en evt. tilblivelse. 

6. Hjortedebat og hjortelauget. Ingenting. 

7. Årsmøde i jægerråd Svendborg afholdes hos SLK jagtforening d.19 jan kl. 17.30 med biksemad for 

bestyrelsen og opstart årsmøde kl. 19. Inviterede er: Georg Jensen (kredsformand), Kaj Refslund 

(hovedbestyrelsesmedlem ), Claus Lind (formand). 

8. Grønt råd. Ingenting. 

9. Reguleringskorpset. Nak og Æd en krage. Mødes den 31-1 2016 kl 6,30 på strammelsegade 2. 5700 

Svendborg til kaffe, rundstykker og planlægning. Der er mange sponsorer der har vist interesse og 

der kan opnås støtte fra Danmarks jægerforbund. 

10. Ung/nyjægerarrangementer. Se punkt 9 

11. Punkter til næste møde. Ingen 

12. Eventuelt. Husk man kan leje film dvd, jagtblade på biblioteket. Svend Andersen foreslog at man i 

de lokale jagtforeninger opkrævede et mindre beløb til JKF Svendborg til brug til fælles tiltag som 

feks. Kragedagen under punkt 9. 

 

Pbv. Jeppe ottosen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


