Referat

8. april 2019

Jægerråd Nordfyn møde hos Bogense Land og Strandjagt
Dato:
Deltagere:

8. april 2019
Carsten Lau (Strandager), Christian Rasmussen, Lars Mortensen,
Ove Pedersen, Arne Eriksen, Henrik Demant, Hans Kristian Nielsen,
Jens Arne Knudsen og Kim Falck Grony (ref.)

Fraværende:

Carsten Johansen

Næste møde:

Tirsdag den 9. juli 2019 kl. 18.00 på Klintebjerg Efterskole. Der
grilles pølser

Referat ifølge dagsorden.
1.
Siden sidst / godkendelse af referat
Carsten fra Strandager vil gerne deltage i jægerrådet fremover – velkommen til.
2.
Nyt fra det grønne råd
Der har været 2 møder siden sidst.
Den 31. januar og igen den 5. marts 2019.
Referat på kommunens hjemmeside.
3.
Nyt fra kredsen
Referat endnu ikke rundsendt. Det fremsendes snarest.
Kredsens materialer er nu samlet i Heden.
Eigil har været med rundt til jægerrådsmøderne, men der har været relativ dårlig
tilslutning.
Game Fair i Brahetrolleborg den 2., 3. og 4. august indeholder forbundsmesterskaber i
bueskydning, jagtsti og meget andet.
Bemærk der ligger nogle ekstra puljer med relevant tilskud til jagtforeningerne. Ansøgning
sendes til kredsformanden (Eigil Jensen). Der er deadline September, men det er først til
mølle og med relativt hurtigt svar. Sidste år blev puljen ikke brugt. Ansøgnings skema på
DJ´s hjemmeside.
Strukturudvalget: Der skal ligge udkast til HB i marts / april.
Der kommer invitation til formandsmøde som et nyt tiltag.
Resten fremgår af referatet.
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4.
Kreds Årsmøde
På kredsmødet var der tilmeldt 45 til spisning, og der deltog 80 deltagere på selve mødet.
Pladsen var lidt for trang.
Kassereren var ikke tilstede ved årsmødet.
5.
Fjordens dag, deltagelse 2019
Der er modtaget invitation fra arrangørerne af Fjordens dag.
Vi melder tilbage, at vi gerne deltager igen i 2019. Vi prøver igen med bueskydning men i
lidt bedre tid i år.
Strandager overvejer også en stand på pladsen i år. Vi prøver at koordinere på pladsen,
så vi ikke står med samme aktivitet i 2 telte ved siden af hinanden.
6.
Bordet rundt.
Bogense Land og Strandjagt:
Fælles
Fælles
Fælles:
Fælles:
Fælles:
Veflinge Vigerslev:
Bederslev Jagtforening:
Slettens Jagtforening:
Otterup Jagtforening:

Strandager:
Nordfyns Jagtforening:

HKN uddelte årets skydninger i Nr. Esterbølle opstart
den 16/4 kl. 17.30. Der er 100 m og 200 m baner.
Husk bl.a. kombiskydningen den 27/4.
Den 26/4 afholdes reguleringskursus på Sydfyn. Nyt
kursus på Nordfyn i efteråret.
DJ og Naturstyrelsen er ikke blevet enige om
mårhundereguleringen. Den kommer derfor over i
rent Naturstyrelsen regi.
Den 4. maj er der mærkeskydning på riffelbanen.
Der er hundetræning.
Der var 27 udstillere og 25.000 kr. i overskud. Det var
en ren succes med 322 besøgende.
Der er afholdt generalforsamling i god ro og orden.
Der er lerdueskydning den 29. april i Veflinge. Alle er
velkomne.
God deltagelse ved årets generalforsamling.
Der lige afholdt generalforsamling og der udsendes
klubblad. Der opstartes flugtskydning sidst i maj fra
med skydevognen.
Det vurderes ikke muligt at skabe en fælles
jagtkalender.
Hundetræning
Jagthornsblæsning
Jagttegnsundervisning.
Skt. Hans mv.
Holdningen omkring den fælles kalender i Strandager
er at de eksisterende hjemmesider benyttes.
Der var ca. 30 deltagere til arrangementet.
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7.
Eventuelt
LM fortalte, at der havde været en episode i hundeskoven med en hund som hoppede op
at formanden fra OJ. Han havde puffet hunden til side, og vennerne fra hundeskoven
havde truet ham på det groveste.
CL mener, at vi skal passe på med de mange bagtalelser, som der er i DJ. Meget er dårlig
kommunikation, og historierne kører hurtigt. CR støttede op og mindede om, at man skal
fortælle hele historien.
Lad os få fjernet nogle af de dårlige misforståelser!!
8.
Næste møde
Næste møde er aftalt til:
Tirsdag den 9. Juli 2019 kl. 18.00
Hos Lars Klintebjerg Efterskole

Kim Falck Grony
Referent
Mobil: 31 33 19 14
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