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Årsmøde d. 12-01-2016. 
Sted: Brobyværk Kro 

Deltagere: 25 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke 

4. Beretning Grønt Råd 

5. Valg af formand 

6. Valg til bestyrelsen. Ejgil V. Jensen (Modtager genvalg), Kim Broholm (Modtager genvalg), Jesper 

Langfeldt (Modtager ikke genvalg), Jerrik Andersen (Modtager ikke genvalg). 

7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 

8. Indkomne forslag 

9. HB medlem Kaj Refslund 

10. Kredsformand Georg Jensen 

11. Eventuelt 

Ad1. Kaj Refslund vælges som dirigent. 

Ad2. Stemmetællere blev Arne Greve og Per Brunsgaard. 

Ad3. Jens gav et referat af forløbet med skydebanen Nordskov, indeholdende prøveskydning, stiftende 

generalforsamling og borgermøde d. 9. dec. Skydeudvalget skal til møde med kommunen i januar- februar 

angående skydebanen. 

Dyrskuet i juni, her var jægerne fra Faaborg-Midtfyn godt repræsenteret. God stemning og velbesøgt stand. 

Angående dyrskue 2016, det er endnu uvist om DJ Kreds 5 er tilstede, det bunder i pris og økonomi. 

Hjortevildtforvaltningen har fået tilsendt vores indstilling til en kommende forvaltning. 

Jens viste forsamlingen, på PowerPoint, et foredrag om frivillighed. Flere af de tilstedeværende, mente det 

var ønskeligt med større åbenhed. Der er for lidt feed back fra DJ. 

Jens sender alt jagtrelateret materiale han modtager, videre til samtlige formænd, så må de selv sortere i 

det. 

Ad4. Grønt Råd er vores (og alle andre foreninger i kommunen) indgangsportal til kommunen. Det er her vi 

kan give vores mening tilkende, og samtidig få indsigt i, hvilke planer og tiltag der er i kommunen. Der 

afholdes to møder, et sommer og et vinter. På sommermødet gik turen til Sollerup, hvor man fortalte om et 

planlagt kogræsserlav. Derefter kørte vi til Piptorn Skov, som Faaborg Museum og Faaborg-Midtfyns 

kommune har lejet af Holstenhuus Gods, med henblik på rekreative aktiviteter. Vintermødet foregik på 

Trente Mølle, hvor vi blev orienteret om den nye kommunalplan, desuden var der lidt om naturstier, og et 

indslag om erhvervsbiavl. 

I Ejby blev afholdt et møde om Natura 2000, der var 3 sydfynske deltagere !!! 
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Angående hjortevildtforvaltningen. Vi (Jægerrådet) indsendte vores forslag og mening. Vi går ind for en 

ensartet forvaltning på Fyn.  

Ad5. Formanden er ikke på valg i år. 

Ad6. Bjarne Rulhøj fra Hillerslev/Korinth Jagtforening blev valgt ind. 

Ad7. Jens Thomsen, Fini Kjærsgaard, Peter Reitz, Flemming Sørensen og som suppleant Ejgil Jensen. 

Ad8. ingen indkomne forslag. 

Ad9. Arbejdet i kredsen fungerer tilfredsstillende, der er dog små krusninger på overfladen. Vi har i kredsen 

haft en medlemstilbagegang på 269. 

På dyrskuet var der 56.000 besøgende, 2016 er stadig uvist om vi deltager. Jagtmessen 2016 i OCC kommer 

i et helt nyt koncept for DJ´s vedkommende. 

Der har været afholdt 5 haglskydeprøver med en beståelsesprocent på 53,2. 

Per Bo er kredskoordinator, Kim Broholm er jagtstikoordinator. 

16 medlemskategorier!!! Det er helt uoverskueligt. 

I Elmelund skal der etableres både skydeplads og rævegrav, til træning af gravsøgende hunde. 

D. 2. marts afholdes kredsårsmøde (det er gratis). 

Per Brunsgaard: ”Hvorfor skydeprøve før man kan regulere råger med luftgevær/salonriffel?”. Georg: ”Det 

er indstillet til ændring”. 

Jørgen Andersen: ”Websiden er under opbygning ok, men der mangler information om reguleringskorpset”. 

Georg: ”Det kommer”. 

Kaj Refslund: ”Der arbejdes på en ændring med hensyn til flugtskydningsinstruktører”. 

Marianne Andersen: ”Hvem kandiderer til posten som kredsformand, ved det kommende valg?”. Georg: 

”P.T. har jeg kun hørt om mig”. 

Ad10. Kaj gav en gennemgang af: Hvad får vi for kontingentet? 

                                                            Revision af natursyn. 

                                                            Medlemskategorier 

                                                            Jagttidsrevision 2017 

Jagtens Hus indtages til sommer, alt kører som planlagt. 

Ad11. Reimer Rasmussen: ”Jeg er utilfreds med bladet, der er for mange billeder og for lidt historier”. 

Kaj: ”Jæger 2 udkommer i et helt nyt layout, så vi er spændt”. 

Jens: ”Jeg vil gerne takke Jesper og Jerrik for godt samarbejde, og samtidig byde Bjarne velkommen i 

bestyrelsen”. 

Jens takkede for god ro og orden, og mødet sluttede kl.21.45 
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