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Årsmøde d. 14. januar 2020 
Sted: Hillerslev selskabslokale 

Tilstede: 22 personer (21 stemmeberettigede) 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke. 

3. Grønt Råd. 

4. Valg af formand. 

5. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 

6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår). 

7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6, skal 

meddeles skriftligt til kredsformanden, senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog 

kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure. 

8. Indkomne forslag. 

Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden for jægerrådet i hænde senest tre uger før 

mødet. 

9. Orientering om mårhund på Fyn v/ Hans Christian Nielsen. 

10. Orientering ved kredsformanden. 

11. Orientering ved HB-medlem. 

12. Eventuelt. 

Ad1. Peter Reitz blev valgt som dirigent. Kim Broholm og Per Brunsgaard som stemmetællere. 

Ad2. Ejgil Jensen er konstitueret HB-medlem, og stiller op til valget.  

Bisidder i kredsen er Fini Kjærsgaard, efter Bjarne Rullhøj, som trak sig grundet sygdom. 

Der er afholdt fem møder i jægerrådet, meget er gået med den nye struktur. Der har også været afholdt et 

møde for alle medlemmer i jægerrådet angående den nye struktur, her deltog 12 personer! 

Jægerrådet vil gerne deltage i Livsstilsmessen på Boltinggård, hvis vi kan finde økonomien til det. 

Kredsen deltager i år på Det fynske Dyrskue. 

Der er 24 jagtforeninger i kommunen, og medlemstallet er faldende! Hvad skal/kan vi gøre? 

Ejgil:” Der p.t. 2 jægerråd på Fyn som er i fremgang.” 

Ad3. Flemming Sørensen:  Grønt Råd afholder to møder om året. Sommermødet var på Lyø, og mødet i  

november drejede sig mest om mountainbikere, og private og offentlige ridestier. Det meste er 

efterretningssager. Vi har meget minimal indflydelse. 

Per Brunsgaard: ”Grønt Råd i Faaborg-Midtfyn er under al kritik!” 

Ad4. Udgår 

Ad5. Formand Jens Thomsen, næstformand Bjarne Rullhøj, Grønt Råd Flemming Sørensen, sekretær Fini 

Kjærsgaard, Peter Reitz bestyrelsesmedlem, Kim Broholm bestyrelsesmedlem. 
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Ad6. Ejgil stiller op til HB. Hans Chr. Nielsen stiller op til posten som kredsformand. Det er kutyme, at den 

siddende kredsformand er suppleant til HB. 

Jørgen Andersen: ”Hvis du stiller op, er du hermed inviteret til årsmødet i Odense.” 

Ad7. De delegerede er: Jens Thomsen, Flemming Sørensen, Peter Reitz. Suppleant Bjarne Rullhøj. 

Ad8. Der var indkommet ét forslag. Verner Frandsen (Nr. Broby Jagtforening) fremlagde et forslag om, at 

fjerne forårsjagten på bukke, i en 3årig periode, og kun skyde opsatsbærende bukke i perioden 1/10-15/10. 

Helst på hele Fyn (for ikke at forskelsbehandle kommunerne). 

Efter at forslaget var debatteret af forsamlingen, foretog man en skriftlig afstemning om forslaget skulle til 

viderebehandling i kredsen. Udfaldet blev: 16 for, 4 imod og 1 blank. Forslaget sendes dermed videre til 

kredsen. 

Ad9. Hans Chr. Nielsen bad om, at man dagen før afholdelse af foreningernes rævejagter, ringer til ham. Så 

kan han fortælle, om der er judasdyr i området (for at undgå nedskydning af judasdyr). 

Der blev nedlagt 5 mårhunde på Fyn i 2019. I Faaborg-Midtfyn skal der findes 2-3 mand som skal uddannes 

til mårhundereguleringsjægere. Herregårdsjægerne vil også blive undervist. 

Det kræver tilladelse til oprettelse af baitplads, hvis man fodrer med andet end hundepiller. 

Flemming Sørensen: ”Vi (Faaborg) har modtaget 10 vildtkameraer fra mårhundepuljen.” 

Hans Chr. Har modtaget penge fra kommunen til indkøb af fælder. 

Arne Greve fortalte, at han muligvis var interesseret i at blive reguleringsjæger. 

Ad10. Har nu bestridt posten i 15-16 mdr., det har været en turbulent tid med masser af udfordringer. 

Den nye udfordring efter årsmøderne i jægerrådene, bliver valg af 3-4 nye formænd. 

Jagtforeningspuljen er på 80.000kr. Man kan søge om næsten alt. Der gives tilskud til 50% af udgifterne. 

Game Fair på Brahetrolleborg havde 17.000 besøgende. 

Jagtmessen i OCC styres fra centralt hold (Kalø v/Joan Brønnum), dog vil der være brug for lokale hjælpere. 

Ad11. Ejgil fremviste HB’s oplæg til den nye struktur via Power point. En del af forsamlingen synes godt om  

forslaget vedrørende urafstemning. Der var et link til HB’s struktur, hvor man kan komme med input fra de 

tilstedeværende til HB. Referenten har indsendt på jægerrådets vegne. 

Ad12. Jens takkede for god ro og orden, og hævede mødet. 

 

 

 


