
Referat fra møde i Assens Jægerråd d. 27-2-2017 afholdt hos Paw Olsen, Ørsted 

Deltagere:  Paw Olsen, Morten Asserbo, Keld Krogh, Vagn-Aage Agri, Jørgen Pedersen, Jørgen Hansen, 

Jørgen Nielsen 

Fraværende: Henning Breith, Henrik Bolting 

1. Af hensyn til Paw blev mødet indledt med at alle deltagere præsenterede sig med følgende 

oplysninger:  

Paw – sekretær i  Søllested-Vedtofte Jagtforening, medlem af Hjortelaug Asssens, smed ved Ken i 

Broby. 

Morten: medlem af Tommerup Jagtforening 

Vagn-Aage: formand for Gamtofte Jagtforening, koordinator for reguleringsjægerne 

Jørgen Pedersen: bestyrelsesmedlem Dreslette Jagtforening, medlem af Grønt Råd i Assens 

kommune, skovfoged ved Skovdyrkerne 

Jørgen Hansen: medlem Sandager-Holeved Jagtforening, reguleringsjæger, arbejder især med Jack 

Russel  terrier og gravtræning af hunde 

Keld Krogh: Andebølle Jagtforening 

Jørgen Nielsen: medlem Dreslette Jagtforening, sekretær i Jægerrådet, reguleringsjæger 

 

2. Overdragelsen af formandsposten fra Morten til Paw blev drøftet. Morten forklarede at det 

vigtigste møde er rådets årsmøde hvor egnes jægere har mulighed for at møde op. Derudover 

mødes rådet 2-3 gange årligt.  Rådet skal udpege repræsentanter til Jægerforbundets 

repræsentantskab, denne udpegning gælder for et år og fortages efter at rådet har modtaget 

besked fra forbundet om hvor mange repræsentanter man er berettiget, hvilket fastsættes ud fra 

antallet af medlemmer i rådets  lokale jagtforeninger.  (følgende repræsentanter for 2017 blev valgt 

på årsmødet: Keld Krogh, Hans Erik Hansen, Vagn-Aage Agri, Jørgen Nielsen). 

Strukturen mellem forbund, kreds, jægerråd og jagtforeninger bliver diskuteret for tiden, da man 

ikke mener at det fungerer tilfredsstillende og det er muligt at denne struktur bliver ændret i de 

kommende år. 

Der har været sået tvivl om vort valg af ny formand er forgået korrekt, det finder vi det er, da det er 

sket på et ekstraordinært bestyrelsesmøde efter at Morten fratrådte ved årsmødet. I øvrigt er det 

den procedure som kredsens formand  anbefalede. 

 

3. Såfremt Paw ønsker at indgå i kredsens bestyrelse vil vi i jægerrådet støtte dette, men finder det 

hensigtsmæssigt at afvente situationen til efter kredsens årsmøde d. 1. marts. 

Det forventes at blive et ”livligt” årsmøde og vi er enige om at det er vigtigt at alle afstemninger 

bliver skriftlige og at vi som deltagere skal stemme efter egen overbevisning. 

 

4. Morten har hidtil været suppleant for Knud Hansen i friluftsrådet vi vil indstille Paw til at overtage 

denne plads. 

 

5. På grund af Paws deltagelse i Hjortelauget blev forvaltningen af dåvildtet og jægernes holdninger 

som vi kender dem fra jagtforeningerne diskuteret. Det blev foreslået at lauget skulle gøre noget 

mere for at informere jagtforeningerne og jægerne i området. 

 

https://www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv-hoert/groent-raad/
https://www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv-hoert/groent-raad/


6. Jørgen Pedersen gjorde opmærksom på at det ud fra referatet fra jægerrådets årsmøde kunne se 

ud som om Morten trådte helt ud af jægerrådet samtidig med at han afgav formandsposten, det er 

ikke tilfældet Morten fortsætter som medlem at rådet repræsenterende Tommerup Jagtforening. 

Brunshuse, d. 1. marts 2017 

Jørgen Nielsen 

sekretær 


