
Jægerråd Svendborg 
Referat Jægerrådsmøde 21. november 2019 kl. 19, i Gudbjerg hytten. 

 

1. Formanden byder velkommen. 

2. Velkomst til eventuelle nye medlemmer af Jægerrådet 

 

Velkommen til Søren Larsen, Thurø jagtforening. 

 

3. Orientering om seneste nyt fra det grønne råd i kommunen. 

Jacob har deltaget i ekskursion til Klingstrup med kommunen, om bevaring af natur. 

Der er indgivet høringssvar i forhold til afholdelse af jagter i kommunens skove. 

Fokus på biodiversitet langs vejene. 

Dagsorden til Grøntrådsmøder rundsendes til alle medlemmer af Jægerrådet inden møderne. 

 

4. Råge regulering 2020 ved Hugo Eriksen. 

Indskydning af salonrifler? 

Hugo ønsker at indkalde til parole med mulighed for at møde ind på 2. datoer. 

Dem der ikke møder op deltager ikke. 

Det anbefales at skyde ind på de faciliteter der udbydes af foreningerne.  

5. Mårhunde regulering status 

Der er skudt Mårhund syd for Nyborg i den forgangne uge. 

Tåsinge jagtforening laver fælder til udlån til medlemmer. 

Der er frygt for at der er flere mårhunde på Sydfyn end vi regner med. 

 

6. Fælles Rævejagt i Jægerrådsregi. 11. januar? 

Forslag om fællesspisning i Gudbjerg. 

Claus laver udkast til indkaldelse til fællesspisning og jagt i de lokale foreninger. 

Ikke medlemmer er velkomne. 

7. Kragens dag 2020 

Mogens foreslår vi holder en pause. Mogens har udstyr der kan lånes af medlemmer. 

Det er så det vi gør. 

 

8. Aktivitet på årsmødet 23. januar 2020. 

Ny struktur 

Mårhunde regulering v. Hans Christian Nielsen. 

Lidt om rævejagten. 



Bestyrelsen mødes kl. 18, Mogens skal have besked om hvor mange der deltager ugen før. 

 

 

9. Samarbejdet i Jægerrådet, siden sidst i foreningerne m.m. 

Egebjerg har haft skydning med hagl, høje duer, en god dag. 

Egebjerg har søgt til nyt inventar og fået det. 

Egebjerg holder spisning for medlemmer. 

Gudbjerg og omegnsjagtforening, se hjemmeside 

Svendborg Jagtforening se hjemmeside 

Thurø Jagtforening, i gang med lokale jagter. 

 

10. Skydebanestatus Haglbane 

Intet nyt. 

11. Næste Møde 

23. januar. Kl. 18. Nordre ringvej 55, 5771 Stenstrup. 

12. Punkter til næste møde 

Årsmødet 

Næstformand Jægerråd Svendborg. 

 

13. Eventuelt 

 


