
Antal Deltager: 17 Inkl. Reidar Lænø (Kreds Formand). 

1. Valg af dirigent. 

Jens Neve. 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke. 

 



 

Efter Formandens beretning orienter Rene om tilskud fra kommunen på 2000 kr. til nye riffel 

skytter, der er indkøbt riffel patroner i kaliber 6,5 x 55, 308 og 30.06 som regnes for de mest brugte 

kaliber. 

Der Bliver afholdt kursus om riffel og skydning med riffel i lokalerne på Bråskovgård efter fulgt af en 

dag på skydebanen i Urlev hvor der kan skydes med overnævnte kaliber, dette tilbud er gældende 

for nye riffelskytter fra hele kommunen. 

Torsdag d. 18-4-2019 kl. 19-21 Teori om riffelskydning og riffelprøven. 

Lørdag d. 20-4-2019 kl. 9-16 Skydning på riffelbanen i Urlev. 

Torsdag d. 19-9-2019 kl. 19-21 Teori om riffelskydning og riffelprøven. 

Lørdag d. 21-9-2019 kl. 9-16 Skydning på riffelbanen i Urlev. 

Jens Neve pointerede vigtig heden af at det annonceres i Jæger. 

Flemming orienter om nye retningslinjer for jægerrådsskydning og håber på et forsat samarbejde 

med Jægerråd Horsens om fælles jægerrådsskydning.  

3. Valg af formand. 

Genvalg til Søren Vanting. 

 

 

 

 



4. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 

Bestyrelsen består af Søren (Formand), Henrik (Grønt råd), 1 til 2 fra hver forening i kommunen. 

Ligesom at Rene (Riffel) og Flemming (Haglbøsse) er velkommen til møderne. 

5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i 

valgår) 

Udgår. 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 

6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet 

kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure. 

Jens Neve. 

Claus (Korning jagtforening) 

Tommy Christensen. 

Peter Pedersen. 

 

7. Indkomne forslag. 

Ingen. 

8. Eventuelt. 

Der blev spurgt til ny Mårhunde forening, da der ikke kom et konkret svar på det, vil jeg mene at 

det er denne som blev spurgt til. 

Mårhund Trekanten 

https://frdb.dk/fredericia/Jaegere-vil-i-faellesskab-bremse-maarhunden-ost-skal-lokke-den-

frem/artikel/225306  

Peder nævner at der gode steder i Østjylland mod Fyn og der er der ved at være godt fat i dem, det 

er også der overnævnte forening høre til. 

Nationalt er der mangel på Judasdyr så hvis nogen står med et levende dyr er naturstyrelsen 

interesseret. 

Lokalt mangler der hjælpere især langs Vejlefjord, men også i resten af området. 

 Der er også småt med pengene til bekæmpelsen, da der går meget til bait, batterier og andre 

hjælpemidler (så donationer vil blive modtaget med stor taknemlighed). 

Rene oplyser at d. 17-4-2019 afholdes riffelprøve i Urlev. 

 

Herefter information og debat om ny struktur. 

 

Tak til Jens for at styre mødet med fast og sikker hånd. 

Referent. Peter Pedersen. 


