
Notat fra møde 

Jægerrådsmøde – Nordfyns Jægerråd 

Dato og sted: Sletten Jagtforenings klublokale på Bederslev gl. skole den 20. maj 2019 

Deltagere: Jægerråds repræsentanter samt Jagtforeningsformænd 

Dagsorden: Opfølgning på Kredsmøde i Ejby 

 

Ove Petersen (OP) orienterede: 

Redegjorde for konklusion på mødet i Ejby samt seneste kredsbestyrelsesmøde – hvor OP ikke var 

repræsenteret pga. ferie. På kredsbestyrelsesmødet blev arrangementet Gamefair på Tåsige behandlet, og 

dagsorden punktet ”konstituering af kredsbestyrelsen” blev udskudt -  jfr. beslutning ved kredsmødet i 

Ejby. 

Egil er fungerende HB medlem – ifm. Georg´s fratrædelse, og er som følge deraf, fratrådt som 

kredsbestyrelses formand. Da næstformanden har trukket sig fra bestyrelsen, skal kredsbestyrelsen 

konstitueres med ny næstformand – jfr. ovenstående beslutning på kredsmødet i Ejby. 

Flere Jægerråd er udfordret ifm. at Jægerrådsformænd er udtrådt. 

OP bekræftede at referat fra Kredsmødet i Ejby stadig ikke er publiceret. 

Drøftelse over bordet: 

Det blev bekræftet at konklusion fra Kredsmødet i Ejby omkring konstituering af ny næstformand i 

Kredsbestyrelsen skal gennemføres seriøst og ordentligt, og at det aftalte ad hoc udvalgs arbejde med 

struktur for Kredsbestyrelsens arbejde er overordentligt vigtigt og at dette også derfor skal gennemføres 

seriøst og ordentligt. 

Der er pt. Ingen navngivne kandidater fra Nordfyns Jægerråd som kandidat til ny næstformand. 

Økonomi ifm. kredsmøder blev drøftet, og der var generel opbakning til den tidligere model, hvor 

foreningerne betalte for egne medlemmers deltagelse. (NB – OP, dette punkt vil jeg bede dig kommentere, 

idet jeg ikke er helt sikker på hvad det dækker over!!!) 

”Dengang hvor kredsårsmødet var heldagsmøde, betalte de enkelte jagtforeninger for forplejningen til 

deres delegerede” (indsat kommentar) 

 Indkaldelse til Kredsmøder blev tidligere drøftet forud for mødets afholdelse, og hvor indlæg blev noteret 

og fremlagt på Kredsårsmødet – dette var en god model som bør overvejes i fremtiden. 



Den seneste tids udmelding fra forskellige Jægerrådsformænd blev drøftet, og det blev konkluderet at disse 

Jægerformænds holdning og indstilling til arbejdet i DJ og i Kredsbestyrelsen skal tages til efterretning – og 

føles op af fornødne konsekvenser. 

Det blev desuden drøftet at problemer med næstformænds indstilling til at tiltræde som formand - ifm. 

formandens fratrædelse, er meget problematisk. En næstformand skal vælges og fungere af gavn og ikke af 

navn. 

Det blev præciseret at information fra Jægerrådsformanden skal tilsendes til Jægerrådets medlemmer samt 

alle forenings formænd. 

Det blev samtidig præciseret at Jægerrådsformanden koordinerer informationer inden for Jægerrådets 

område. 

Valg af bisidder til Jægerrådsformand ved kommende Kredsbestyrelsesmøde: 

Claus Harboe (CH) blev enstemmigt valgt – og han modtog valget. 

Det blev præciseret at CH har fri bemyndigelse til at trække på ”kræfter” i Jægerrådsregi Nordfyn, i 

forbindelse med de opgaver som løses i det ad hoc udvalg som nedsættes ved det kommende 

Kredsbestyrelsesmøde. 

OP taler med Egil omkring ”stillingsbeskrivelse” til posten som næstformand – og kommende fungerende 

formand, 

OP taler ligeledes med Egil omkring procedure/fremgangsmåde for at få interesserede og egnede 

kandidater i forslag, og at disse skal indstilles senest den 17. juni, så de forskellige Jægerråd får mulighed 

for at tage stilling til disse, i passende tid forud vor næste Kredsbestyrelsesmøde. 

 

 

Mødet blev afsluttet med OP´s tak til godt fremmøde og tak for deltagelse fra alle omkring dagens program 

 

 

 

 

/Leif R. Nørgaard 


