Friluftsrådet Kreds Fyn Nord
Året 2019

Kredsen dækker kommunerne: Middelfart, Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg.
Formålet er,
•
•
•

at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til landets natur.
at varetage de tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i et
aktivt friluftsliv.
at være rådgivende overfor offentlige myndigheder.

På Repræsentantskabsmødet den 26. marts 2019 blev følgende valgt:
•
•
•
•
•

Per Arne Simonsen, KFUM Spejderne, genvalgt. Formand for Kredsbestyrelsen. (Odense Kommune
Grønt Råd)
Erik Bukh, Dansk Islandsheste Forening, genvalgt. (Middelfart Kommune Grønt Råd)
Per Nyegaard Olesen, Danmarks Jægerforbund, genvalgt. (Nyborg Kommune Grønt Råd)
Svend Conrad, Dansk Idræts Forbund, Sekretær, genvalgt suppleant.
Jacob Tue Christensen, Dansk Kano- og Kajakforbund, genvalgt suppleant. (Jacob er fratrådt i løbet
af 2019)

Herudover består Bestyrelsen af:
•
•
•
•

Birgitte Hammeleff, Dansk Forening for Rosport. (Nordfyns Kommune Grønt Råd)
Søren Larsen, Naturvejlederforeningen i Danmark. (Naturrådet for Naturfonden)
Børge L. Rasmussen, Dansk Ornitologisk Forening.
Frode Thorhauge, Dansk Sportsfiskerforbund. (Kerteminde Kommune Grønt Råd)

Bestyrelsessuppleanterne deltager i samtlige Bestyrelsesmøder og arrangementer.
Fordelingen af opgaver i Bestyrelsen har betydet, at jeg repræsenterer Friluftsrådet i Nyborg Kommune
Grønt Råd.
Der afholdes et Kredsbestyrelses møde hver den sidste tirsdag i måneden.
Emnerne der er blevet drøftet og behandlet i 2019 er:
•

Kredsens Repræsentantskab. Der mangler repræsentanter fra de enkelte organisationer i de 5
kommuner! For Danmarks Jægerforbund ser det pr. 1. januar 2020 således ud, at der fortsat

mangler en kredsrepræsentant for Middelfart kommune. Niels Chr. Johansen er indtil videre
kontakt person til Jægerforbundet i Middelfart.
I øjeblikket repræsenterer Sten Stengaard Nordfyns Kommune, Ole Grundt Larsen Odense
Kommune med John Ingemann Sørensen som suppleant, og Torben Øland Kerteminde Kommune.
Jeg selv repræsenterer Nyborg Kommune.
Jeg er af den opfattelse at jægerne, udover Jægerforbundets hovedbestyrelse, generelt ingen
interesse har i at være en del af paraplyorganisationen Danmarks Friluftsråd. Det er de færreste
jægere, der er klar over, hvor stor en betydning det rent jagtpolitisk og jagtstrategisk har for
jægerne og jagten i Danmark, at Jægerforbundet er repræsenteret i Friluftsrådets
Kredsbestyrelser.
Jeg har i 2019 deltaget i Jægerforbundets seminar for bl.a. friluftsrådsrepræsentanterne med
overskrifterne: ny organisations model for Friluftsrådet, hvordan kan DJ tilpasse sig den nye
lokale model for Friluftsrådet? Danske Naturparker, Friluftsrådskoordinatorernes rolle i DJ.
Endvidere har jeg deltaget i Friluftsrådets Kredsbestyrelsesseminar 2019 med bl.a. overskrifterne:
Urørt skov, Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne, Friluftsrådets naturpolitik, Sundhed og
friluftsliv i det lokale arbejde, Geopark Det Sydfynske Øhav, Adgangssager
Jeg har et stille håb om, at Jægerforbundets bestyrelse for Fyn (Kreds 5) kan se det nødvendige i,
at bakke sine 2 Friluftsrådskoordinatorer på Fyn op.
Der afholdes et Repræsentantskabsmøde om foråret (valg m.m.) og et sensommermøde (et
aktuelt emne/ekskursion).
Set fra min stol, "så styrker en aktiv deltagelse i Friluftsrådet jægernes image og derved giver
jagten og Jægerforbundet en politisk indflydelse."

•

Model for en ny organisation. Både i Friluftsrådet og i DJ arbejdes der med modeller for
nye organisationer. Den nye model for lokale Friluftsråd skal styrke ønsket om, at
rådene skal være et naturligt samlingssted for de friluftspolitiske kræfter lokalt og for
alle, der ønsker at arbejde med at styrke friluftslivet. En større deltagelse og opbakning
til Friluftsrådets arbejde lokalt vil sikre større gennemslagskraft. Friluftsrådets
Hovedbestyrelse har besluttet at den nye organisation skal implementeres i samtlige
kredse senest i 2021. Det betyder, at der skal være valg til den nye organisation i marts
2021! For god ordens skyld skal jeg meddele at jeg IKKE STILLER OP!

•

Høringssvar i forbindelse med diverse planer f. eks. "Planstrategi 2019" Nyborg Kommune og
Nordfyns Kommune. "Nedlæggelse af natursti" i Båring, Middelfart Kommune.

•

Emner til drøftelse har været f. eks.: "Sybergland" og "Maritime Haver" i Kerteminde Kommune,
"Grøn Storby" og "Activ Living" Odense Kommune, "Elmelund Skov" og "Stige ø" i Odense
Kommune, "Naturpolitik og Skovrejsning" i Nordfyns Kommune, Naturrådet for Naturfonden,
"Naturpark Lillebælt" i Middelfart, Kolding og Fredericia Kommuner, "Røjle Klint" og "Æbelø " i
Middelfart Kommune, "Naturudvalg" i Middelfart Kommune, Naturens Dag (Fjordens Dag),
Hjorteudvalg, Vandråd (Lillebælt, Odense Fjord og Storebælt), " Naturpolitik" i Kerteminde

Kommune, Kommunernes Grønt Råd, "Naturpark Odense Fjord", Fælles Friluftsstrategi for de
fynske kommuner, FNs Verdensmål, Naturstyrelsen "Urørt Skov", samarbejde med Kreds Fyn Syd.
I forbindelse med Bestyrelses møderne har der været afholdt følgende besøg/ekskursioner:
•
•
•

Sybergland i Kerteminde kommune
Gyldensten Strand i Middelfart Kommune
Refsvindinge Natur- og Kulturcenter i Nyborg Kommune

Det Friluftspolitiske sensommermøde for bl.a. Repræsentantskabet blev afholdt i et samarbejde med Kreds
Fyn Syd i Tarup-Davinde den 28. september med diverse indlæg og vandretur under ledelse af Henrik
Kalkar:
•
•
•
•

Badepunkt og udsigtspunktet Røllehøj
En aktiv råstofgrav der er under forvandling til natur
Naturskolen. Naturformidler Henrik Kalkar orienterede om udviklingen af området
Medlem af Friluftsrådets hovedbestyrelse orienterede om aktuelle tiltag.

Vedr. organisationers og foreningers m. fl. ansøgninger (sendes direkte til Friluftsrådets Bestyrelse)om
økonomisk støtte til gennemførelsen af frilufts projekter fra puljen vedr. Udlodnings midler (tidligere
Tipsmidlerne), kan det enkelte bestyrelsesmedlem med personlige kommentarer understøtte ansøger
projektet.
Har du en god ide´, og vil du vide, om din ide´ ligger indenfor Udlodningspuljens formål? Så kontakt
Friluftsrådet på 33 79 00 79 (tast 2) eller e-mail: tips@friluftsraadet.dk
Afsluttende bemærkning:
•

Samarbejdet i Bestyrelsen foregår i fred og fordragelighed, med fokus på løsning af opgaver og
efter min opfattelse til alles tilfredshed.

Per Nyegaard Olesen
Friluftsrådskoordinator
Nyborg , den 4. januar 2020

