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1. Valg af stemmetællere 

Ingen, da det ikke skønnes at være nødvendigt. 

2. Valg af dirigent. 

Georg Jensen blev valgt. 

3. Jægerrådets beretning ved formanden.  

Arbejdet med at etablere en ny skydebane i Svendborg  kommune skrider fremad og alle i 

jægerrådet er forventningsfulde og tilfredse med forløbet. Ud over skydebanen er kontakten til 

kommunen og kredsen vores berettigelse i Svendborg. Sikre at vi som grøn organisation bliver 

hørt, og at stå stærkt i forhold til de interesser vi nu måtte have, for at vi kan dyrke vores 

hobby, i samspil med andre naturbrugere. Foreningerne under jægerråd Svendborg er meget 

forskellige, og der er interesse konflikter og misforståelser vi godt kunne være foruden. På 

nuværende har Svendborg Jagtforening besluttet at de ikke har brug for jægerrådet i 

Svendborg. Ærgerligt da vi sikkert kunne lære af hinanden. Når det er sagt er det vigtigt at 

huske af deres valg ikke har indflydelse på samarbejdet om tilblivelse af den nye skydebane. 

4. Valg af formand. 

Der er kun valg hvert 4 år, og det er først i 2018. 

5. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 

Bestyrelsen er sammensat som tidligere, dog er det et ønske at flere (alle)deltage i de 4 årlige 

møder. 

6. Orientering om kredsens arbejde, ved Georg  Jensen.                                                                       

Det har været et turbulent år med udskiftning på mange poster i kredsen, men det virker som 

om der er ved at falde ro på, og at arbejdet fortsætter i en god ånd. Vores deltagelse på diverse 

messer og dyrskuer, er blevet omfordelt. Vores stand på OCC er væsentlig mindre, med en 

væsentlig reduktion både af penge og hænder uden er det er gået væsentlig ud over vores 

synlighed. Dyrskuet er en dyr post som vil blive valgt fra 2017, hvis ikke det bliver væsentlig 

billigere, vi mener at det er et stort aktiv for dyreskuet at have os der. Livsstilsmesse på 

Valdemar slot som vi deltog på i 2016 med succes gentages 2017. Den 28-3 er der 

tillidsmandskursus i Ejbyhallen. HUSK TILMELDING. Se i jæger om tilmelding etc. Der er mange 

gode tilbud men hvis det er uddannelse er det vigtigt altid at kontakte kredsens 

kursuskoordinator. 

7. Orientering fra grønt råds repræsentant. 



Bred orientering om rådets arbejde og de mange aktører deri. Landbrugspakke, kommunale 

skove, MTB ruter, natur 2000, vandløbsregulativ, vandforsyning, beskæring af hegn………. 

Et spændende forum hvor meninger brydes, men med respekt for hinanden. 

8. Orientering fra reguleringsarbejde. 

Reguleringen har igen i år forløbet godt uden de store udfordringer. For året 2017 bliver det et 

krav at man skal møde til obligatorisk indskydning af sit våben i Jægerrådets regi, ligesom 

parolen også vil være obligatorisk for at kunne deltage i reguleringen.  Ifm, indskydningen vil 

der blive afholdt parole. Statistik for året 2016 udleveret. 

9. Indstilling af 2 kandidater til hovedbestyrelsen. 

Georg G Jensen indstilles til hovedbestyrelsen. 

Det indstilles ligeledes, at den nye kredsformands kandidat vælges som suppleant til 

hovedbestyrelsen. 

10. indstilling af delegerede til repræsentantskabs mødet. 

Jægerrådet bestyrelse fik bemyndigelse til at finde de der skal deltage i 

repræsentantskabsmødet,  4 stk. i alt. Jægerrådsformanden fremsender de delegeredes nye DJ 

medlems nr. samt navn, adresse, mailadresse og tlf. nr. til kredsformanden hurtigst muligt. 

11. Indkomne forslag. 

Ingen 

12. Eventuelt. 

Erik Beck Andreassen fortalte lidt om hjortevildt på fyn. Der er 10-12000 stk. på Fyn og 

omliggende øer. Det er ca. 25% af dåvildt i dk. Der er ikke noget hjorte lav i Svendborg, ellers er 

der på resten af Fyn. Hjorte lav er vejen til indflydelse, men ikke altid en nem post at bestride. 

63% af råvildt der er skudt er bukke, det er uholdbart, der skal skydes ca. 25-30% bukke resten 

skal være lam og hundyr.  

Andrikker. Man burde kunne få tilladelse til at regulere dem, da de er et problem om foråret 

hvor ænderne skal have ro til at ruge.  Evt. en jagttid der tilgodeså at man skød flere andrikker . 

 

 

 

Jeppe Ottosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


