
Bestyrelsesmøde Jægerråd Nordfyn 

Klintebjerg Efterskole (Bederslev Jagtforening) 

Dato: 09. juli 2019 

Deltagere: Lars Mortensen, Carsten Lau, Arne Eriksen, Hans Kristian Nielsen, Ove Petersen, Claus            

                    Harboe, Jens Arne Knudsen, Christian Rasmussen 

Fraværende: Kim Falck Grony, Carsten Johansen, Henrik Demant 

Næste møde: mandag 23. september 2019 Strandager Kl. 19.00 

Referat i.h.t. dagsorden 

1. Siden sidst/godk. Af referat 

OK. 

2. Nyt fra det grønne råd 

Kim bør være OBS på evt. åbning af jagt på Æbelø 

3. Nyt fra kredsen 

Forslag til ny struktur i JF vil blive drøftet af flere omgange i løbet af efteråret. 

Når dato for møde på Fyn foreligger, vil der blive indkaldt til formøde i Jægerråd Nordfyn. 

Ny sekretær i kredsen: Lars Udengård. 

Ansøgninger om midler fra jagtforeningspuljen vil blive behandlet på kredsmøder. 

Prioritering af deltagelse ved udstillinger tages med JF. 

Der fortsættes året ud med 2 repræsentanter ved kredsmøderne. 

4. Repræsentantskabsmøde 

Intet særligt. Men bred enighed om et godt og sagligt møde. 

5. Fjordens Dag søndag d. 8. sept. 

Bueskydning må desværre opgives pga. forsk. Forhindringer. 

H.K.N. arrangerer fremvisning af fælder m.m. vedr. fangst og regulering af mårhunde og 

vaskebjørne. 

 

 



 

6. Bordet rundt. 

Sletten jagtf.  

afh. Pokalskydning. Rimelig tilslutning. 

Strandager Jagtf.  

 Besøger Holckenhavn Slot 21. august. Familiedag d. 25. august. 

Bogense Land og Strandjagtf. 

 Afholder reguleringskursus27.-28. september i Nørre Esterbølle. Mere vil blive meld ud. 

Fremsender materiale vedr. salonholdskydning. 

Nordfyns Jagtf.  

Afholder fisketur d. 30. juli i Børges Put and Take, og portvin smagning d. 3. okt. 

Vil forsøge at afholde ungdomsjagter 

Otterup Jagtf.  

Anmoder formanden om at få undersøgt hvorledes det forholder sig helt klart lovmæssigt 

vedr. aflivning af tilskadekommen vildt. Uanset om det er anskudt, kørt ned eller 

tilskadekommen på anden måde, uden for gældende jagttid. Der findes tilsyneladende 

varierende fortolkninger. Det kunne være rart med en helt klar præcisering af, hvorledes man 

skal forholde sig, da det virker som om lovgivningen peger i flere retninger på området.  

 

Næste møde: mandag d. 23. september i Strandager kl. 19.00 

 

Referant: 

Chr. R 

 

 


