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Referat 4. februar 2016 
 
Jægerråd Nordfyn møde på Strandager Skydecenter. 
 
Dato: 4. februar 2016 
 
Deltagere: Frowin Lennart Rasmussen, Leif Thyrsted, Ove Pedersen, Jens Arne Knudsen, Henrik 

Demant og Kim Falck Grony (ref.)  
 
Fraværende: Helge Pedersen, Arne Eriksen og Lars Mortensen (alle uden afbud ) 
 
Næste møde: Onsdag d. 4-01-2017 i Otterup 
 
 Referat ifølge dagsorden. 
 
Bemærkninger til sidste referat 
 
Ingen bemærkninger til referatet.  
 
1. Siden sidst. 
 
FLR meddelte, at skrivelsen med kritik af Kaj Refslund forløbet blev afleveret til kredsbestyrelsen på sidste 
kredsbestyrelsesmøde. Kredsbestyrelsen har skriftligt tilkendegivet deres opfattelse af forløbet. Denne 
skrivelse blev rundt delt til orientering på mødet i Jægerråd Nordfyn. 
 
FLR orienterede herefter om forløbet. Der var herefter en del diskussion, men der var nok enighed om 
forløbet ikke har været for kønt. Der vil ikke blive arbejdet videre i denne sag. 
 
2. Nyt ansigt i Jægerrådet 
 
FLR bød velkommen til vores nye medlem i Jægerråd Nordfyn, Ove Pedersen. 
 
Ove er ny repræsentant fra Bogense Land & Strandjagt i stedet for Hans Kristian. 
 
3. Nyt medlem til Det Grønne Råd 
 
Da Hans Kristian ikke længere er med i Jægerrådet, skal der vælges et nyt medlem til DGR. KFG deltager 
frem til årsmødet og herefter ser vi, hvad der sker. 
 
FLR orienterer kommunen / DGF. 
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4. Nyt fra kreds og DJ 
 
FLR har været til koordinatormøde for nyjægere. Otterup og Strandager jagtforeninger er begyndt et 
samarbejde omkring nyjægerne med bl.a. tilbud om havjagt. Der kan søges midler til arrangementerne fra 
DJ, hvilket flere burde gøre. 
 
FLR deltog i indvielsen af Jægernes nye domicil på Kalø. Stor oplevelse med Prinsgemalen og flotte 
omgivelser og rammer for DJ fremover. 
 
Fjordens dag blev afholdt i god ro og orden. Jægerrådet var desværre kun repræsenteret ved FLR men 
Holger Bak (og Rene lidt senere) deltog fra Nordfyns Strandjagtsforening. 
 
Dagen var rigtig godt besøgt og mange lagde vejen forbi vores stand. 
 
FLR var til møde i Jægerforum (udvalg i Naturstyrelsen) i Elmelunden, den store nyplantede skov ved 
Odense. Elmelunden er ved at udvikle sig til en rigtig natur perle, hvor vi i Jægerforbundet har stor 
indflydelse. Der bliver etableret et par skydepladser, hvor foreninger kan komme og skyde i DJ regi, der er 
fine forhold til hundetræning, der bliver nedgravet rævegrave samt en overjordisk rævegrave til 
hundetræning. 
 
Der vil også komme muligheder for jagtsti mv. i fremtiden. Ligeledes planlægges offentlige toiletter. I det 
hele taget arbejdes målrettet for et rekreativt naturområde for alle. 
 
Der er udpeget en ny formand for Hjortevildtlavet i kredsen. Det blev Erik Andreasen fra Ørbæk, som blev 
valgt på fællesmødet i Ringe. 
 
Der er afholdt nyjæger dag på Valdemar Slot med masser af foredrag mv. Det var et glimrende 
arrangement med for få deltagere (ca. 25 nyjægere) måske pga. datoen – 1. oktober . JAK nævnte, at 
information om dagen måske havde været lidt mangelfuld.  
 
Kredsmøde afholdt i oktober med snak om KR. Der er ansat et par nye hunde undervisere i kredsen under 
DJ. De lokale jagtforeninger kan trække på de nye undervisere. 
 
OCC i 2018 blev også diskuteret på kredsmødet. Der arbejdes bl.a. med en stor hal udelukkende til hunde. 
DJ´s arrangement vil være i lidt ala 2016, jf. den nye strategi fra DJ. 
 
Kreds 5 er pt. ved at lave en Facebook side for kredsen. 
 
Pinsen 2017 vil igen i år byde på deltagelse fra kredsen på livstilsmessen ved Valdemar Slot. Det er billigt, 
og vi er meget velkomne og værdsatte. 
 
5. Årsmøde 
 
Næste årsmøde bliver tirsdag den 17. januar kl. 19.00 i Nordfyns Jagtforening. Der skal ikke tilmeldes forud 
fra deltagerne. 
 
Vi køber en gang wienerbrød for at lette forplejningen mest muligt. 
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FLR laver dagsorden til annoncering af mødet. Formanden vælges på mødet og FLR er på valg i år. Vi skal 
indstille 2 kandidater til hovedbestyrelsen samt en suppleant. Suppleanten er normalt formanden fra 
kredsen. 
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Gæster: Vi inviterer normalt formanden for kredsen samt HB for DJ. Det er i begge tilfælde Georg. Erik 
Andreasen fra Hjortevildtudvalget vil gerne sige et par ord. Vi kunne evt. invitere Morten Sinding 
fra DJ til at sige et par bevingede ord. 

 
Der afholdes kurser for Jægerrådet i DJ. FLR orienterer de nye medlemmer om mulighederne. 
 
6. Bordet rundt. 
 
JAK beklagede, at han ikke deltog i Fjordens Dag. Der kunne godt være lidt bedre opbakning fra alle. 
 
7. Næste møde 
 
Næste møde onsdag den 4. januar kl. 18.30 hos Otterup Jagtforening på Horsebækvej. Vi starter med 
spisning og socialt samvær. 
 
Evt. 
 
Der var mad til alle de fremmødte. 
 
Referent 
 
Kim Falck Grony 
 


