Gudbjerg Skov 19. august 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Jægerråd Svendborg
den 23. august 2018 kl. 19.00
I hytten Bøllemosevej 15, Gudbjerg Skov

Kredsformand Michael Søgaard og HB Georg G. Jensen samt Hugo er
indbudt til mødet
På mødet er hver forening velkommen til at deltage med 2 personer, så brug
lejligheden og tag jeres substitut med.
1.Velkomst
TJ bød velkommen til mødedeltagerne, samt kredsformand Michael Søgaard
samt HB Georg G Jensen.
2.Orientering om status på skydebanen, og drøftelse af det videre
arbejde.
Der var opbakning fra hele Jægerrådet til at lade TJ stå for forhandlinger med
kommunen omkring skydebanen. Der har allerede været dialog med
kommunen, og der er fremsendt svar på kommunens skrivelse omkring
behovsanalyse.
Placeringen af skydebanen er helt åbent, det bliver på det areal kommunen
stiller til rådighed, dog ser Jægerrådets bestyrelse positivt på at skydebanen
kunne knyttes til Skydecenter Rødskebølle, således faceliteterne på stedet
kan benyttes. Skydebanen vil være en DJ sag, og dermed ikke en aktivitet for
DGI, og skydebanen skal drives af frivillige fra jagtforeningerne under
Jægerråd Svendborg
3.Nyt fra jagtforeningerne.
GOJ:
Indbrud i GOJ’s klubhus har givet lidt bøvl. Vanskeligt at få vores medlemmer

til at deltage i de opgaver der syntes lidt trælse (maling af hytten)
Stor aktivitet omkring hunde og jagttegnsundervisning
Egebjerg:
Opsætning af maskine til høje lerduer er en stor succes. Hundetræning 80
hunde. Afslutning på skydning. Giver 3-4 medlemmer.
Tåsinge:
Skydning afsluttet, vejret har sløvet. Opsamling af haglskåle på Monnet var et
godt initiativ.
Svbg Jagtforening:
Jagt Feltskydninger og onsdagsskydninger. Jagtriffel, salon og pistol.
Klubmesterskab, 3 fremmødte. PLS skydning opstartet, der udfordrer på
skydestillinger. Langdistance og kursus på Ulfborg Stor søgning på dette.
Hvalpetræning og indendørs træning gennem hele vinteren Der henvises til
FB jagtfeltskydning. Netside der hedder jagtfeltskydning, men alt
kommunikation foregår på FB. Julefrokost for ALLE der har bidraget med
medhjælp i foreningen.
Thurø:
Afbud
4.Vildsvine/elgbane på Rødskebølle Skyttecenter (Svbg. Jagtforening)
Der arbejdes på etablering i 2019 af en vildsvinebane, 50 meter bane
reduceret, således der kan afvikles elgprøve. Der arbejdes på støjvoldene.
Jægerrådets bestyrelse syntes det er en rigtig god ide med yderligere
skydemuligheder.
Midlertidig haglbane på Rødskebølle Skyttecenter, til træning for
jagttegnsaspiranter og haglprøveaspiranter. (Svbg. Jagtforening)
Der kan skydes fra 100M STANDPLADSEN MOD 200 M. Dette giver
muligheder for at træne med haglaspiranter og jagttegnsaspiranter.
Jægerrådet bakker fuldt op omkring disse tiltag.
6. Orientering fra Grønt Råd i Svendborg Kommune (Jeppe)
Ikke mødt

7.Rågeregulering 2018 (Hugo)
Der er stigning i mængden af afskudte råger. Der skræmmes råger pt. Ved
Gudbjerg Kirke. Der blev udleveret skema over reguleringen, dette
fremsendes med referatet.
8.Orientering fra kredsen v/Michael.
Stor aktivitet med OCC med over 17.000 besøgende. Hundehallen fik stor
ros. Valdemars Slot til livstilsmessen med 25.000 besøgende, med aktiviteter.
Arrangementet flyttes til Boltinggård. Der bliver stor arrangement på
Brahetrolleborg i 2019 som kredsen støtter op om.
9.Orientering fra HB v/Georg
Ny riffelkoordinator er Niels Lauritsen fra Svbg. Jagtforening udpeget. Der er
arbejde i gang omkring riffelprøven, der er nogen der mener den er for let. 30
august bliver der nedsat strukturudvalg i DJ. Der er 4 kandidater fra kreds 5.
Alt er åbent. På Jægerrådsårsmøderne skal der orienteres om fremdriften.
Repræsentantskabsmødet skal godkende det endelig setup omkring
strukturen.
Jagtforeningspuljen er der meget lidt søgning til. Der er 80.000 kr. i puljen, i
år tilbagesendes 50.000 kr. til DJ.
Lederuddannelsen bør vi italesætte langt højere.
Dirigentkursus var nødvendig at sætte focus på for at få deltagere nok.
10. Hvad kan vi fremadrettet bruge og hjælpe hinanden med?
Vi skal være bedre til at bruge hinandens tilbud, meld gerne ind til Jægerrådet
omkring åbne tilbud
11. Evt.
12. Næste møde.
Fremsendes senere
Mvh. Torben

