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Indkaldelse til bestyrelsesmøde den, 6. november 2019 kl. 18:00 

I Dalum hallens mødelokale Mejerivej 1, 5260 Odense S 

 

Dagsorden Odense Jægerrådsbestyrelsesmøde, den 06-11-2019 kl.18.00 

Mødedeltagere JA – Jørgen Andersen         

NB – Niels Bloch – afbud 

SN – Svend Nielsen  afbud          

ML – Morten Loubjerg 

RK – Rasmus Kristensen 

RBN - Rasmus Blaaholm Nielsen afbud 

KSN – Kim Schroll Nielsen udeblev uden afbud 

PFH – Per Fischer Hansen 

TP – Torben Pedersen        

BJ – Bert Jessen 
Observatør Jens Ravn Thyssen udeblev uden afbud 

 

Afbud/tilmelding Senest fredag, den 01-11-2019 

Til Jørgen Andersen         

Punkt Emne 

1 Mødet starter med et par stykker smørebrød samt en øl/vand. 

2 Underskrift af sidste referat. Underskrevet af alle deltagere. 

3 Siden sidst. Råger, Måger, Duer, Skydning 65+, Mig personligt.  

Rågeregulering: 1113 reder 603 skudt i år. JA har meddelt han ikke 

deltagere i flere møder med Odense Kommune. Bert overtager den kontakt. 

Hollufgård reguleres fortsat ikke (kolonien er ikke i nærheden af 

bebyggelse).  

Claus har reguleret måger. Resultat: Stormmåger 115 reder, 192 æg, 80 

unger, 21 voksne. Sølvmåger: 5 redder 10 æg, 6 voksne. JA anbefaler at der 

udpeges en hjælper på mågereguleringen. Kandidat efterlyses 

God dialog mod Odense kommune om honorering for reguleringsindsatsen. 

Indstillet på penge til uddannelse, kørepenge og duejagt på kommunens 

arealer. Kurt Due er også positiv og bakker op om en aftale.   

Morten har kigger på arealer med Claus og Kurt Due. 5 steder er forslået og 

afventer nu godkendelse på udvalgsmøde i kommunen.  

Skydning 65+, Svend Nielsen har overtaget efter JA, men kun 3 tilmeldte 

og dermed aflyst. Fremtid uvist. 

JA er udmeldt af Odense jagtforening og tiltrådt Fangel Jagtforening. JA 

kan forsat sidde i Jægerrådet da formandsposten udløser ekstra post, som 

nu tilfalder Fangel Jagtforening. 

Umiddelbart ikke mulighed for at låne Odense Skydecenters lokaler til 

møder for Odense Jægerråd, da vi ikke er en forening. Vi kan låne hos 

Stige jagtforening, eller bruge Dalum hallen som nu.  

4 Odense Jægerråds input til ny struktur 

Morten, Rasmus og Jørgen har deltaget i mødet er er kommet med input til 

den nye struktur. Forslagene er læst igennem på dette møde og vi har på 

mødet diskuteret om vi ønsker, at fremsende yderligere forslag.  

  

Der er fra forbundet rejst forslag om at slanke strukturen, hvilket kan 

medfører afskaffelse af jægerråd. Grøntråds medlem bevares. Der er 
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generelt tilslutning til Jørgens forslag om at indstille at jægerrådene har sin 

berettigelse og skaber værdi de steder de fungere, dette fremsendes som 

jægerrådes indstilling. De øvrige input vedlægges også så alle synspunkter 

fremsendes.  

  

5 Orientering kommende 

Odense kongrescenters jagtmesse er 13-15 marts 2020 er tilmeldt, 

Det er i kredsen diskuteret at de store udstillinger er for dyre at deltage i og 

der bør prioriteres flere mindre/billigere arrangementer i fremtiden. Odense 

dyreskue er igen aktuelt pga. af ny prisstruktur, men om det kommer med 

næste år er uklart. 

6 Jeg stopper til årsmødet 

Jørgen stopper til Årsmødet. Ny formand skal vælges, (Bert er indstillet på 

at stille op). Nyt grøntrådsmedlem skal vælges (Rasmus Nielsen har 

tidligere meddelt at han gerne vil deltage). 

7 Dato for Årsmødet 

Torsdag d. 6/2- 2020. kl. 19.00. Sted: Dalum hallen (lokale er booket og 

bekræftet).  

8 Vi vil gerne foreslå følgende til repræsentantskabsmødet 

Afholdes 20/6-2020 i Vingsted. 

Fremgang i medlemstal i Odense + 70. Disse kommer primært fra 

universitetets jagtforening. Vi kan sende en repræsentant pr. 238 

medlemmer. Med det øgede medlemstal giver det teoretisk plads til 5.  

Jagtrådet skal indstille deltagere til at deltage. Forslag: Rasmus Kristensen, 

Bert Jessen, Rasmus Nielsen, Morten Loubjerg. Suppleant: Per Fischer 

Hansen. 

9 Næste bestyrelsesmøde 
Der menes ikke at være behov for fulgt møde inden årsmødet, men det aftales at 

bestyrelsen mødes 1 time inden årsmødet. Dermed er bestyrelsen indkaldt til d. 

6/2 2020. kl 18.00. 

10 Andre emner. 

Det er diskuteret om formand evt. skal være den der deltager i grønt råd. 

Dette ses i andre jagtråd. Det kan der være en ide i, men det kan være 

meget arbejde at putte på en mand. Ikke noget besluttet. 
 

 


