
Referat Jægerråd Svendborg 
Årsmøde 23. januar kl. 19. 2020 

Afholdes i Egebjerg jagtforening Stenstrup. 

 

1. Valg af dirigent 

Jørgen Egelund vælges som dirigent. Dirigenten oplyser, at dagsorden er annonceret korrekt. 

 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke 

 

Claus Lauritsen starter 

• 17. april 2019 rundsendtes mail af formand for Svendborg Jægerråd, Torben, der meddeler, 

at han trækker sig. Da vi ikke har nogen næstformand, er det pludselig op ad bakke, for så 

kan vi ikke komme videre. Had gør vi? Eigil opfordrer mig til at indkalde Jægerrådet så vi 

kan vælge ny formand. Tak til Torben, der har lagt et stort arbejde i Jægerrådet.  

• Jeg konstitueres som formand for jægerrådet og vælges senere. Jacob Foged bliver også 

koblet på som Grøntrådsrepræsentant. Han er skolelærer i Skårup og meget 

naturinteresseret. Vi fik også Casper Fink ind som hjortelaugs-repræsentant. Casper er også 

engageret hjortejæger fra Sønderjylland. Finn Helleskov er også kommet ind. Søren Larsen 

fra Thurø jagtforening er også trådt til.  

• Vi skrinlagde kragens dag. Men gennemførte rågeregulering og har som noget nyt forsøgt 

at afholde fælles rævejagt. Til spisningen af Gule ærter deltog ca. 25. Fremover vil vi 

opfordre alle til at afholde rævejagter og skabe en tradition, hvor vi sammen spiser gule 

ærter primo januar, dato følger. 

• Jeg er også trådt ind i kredsbestyrelsen. Det har været meget konstruktivt. Vi har fået 

jægerrådene i Nyborg og Kerteminde med, og vi har fået et godt samarbejde op at køre. 

Har også siddet i strukturudvalget, og der har jeg også brugt en del timer. 

Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til Claus’s fremlæggelse.  

 

 

3. Valg af formand, Claus Lauritsen genopstiller. 

 

Claus Lauritsen vælges for en 4. årig periode  

 

Orientering om bestyrelsens sammensætning: 

Claus Svendborg Jagtforening 

Nicolai Tåsinge Jagtforening 

Hugo Reguleringsjæger 

Mogens fra Egebjerg Jagtforening 

Søren Larsen fra Thurø Jagtforening 

Finn Helleskov Gudbjerg og Omegns Jagtforening 

Christian Dinsen Svendborg Jagtforening. 



 

Se listen på Jægerråd Svendborgs hjemmeside.  

 

 

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

Eigil og Hans Christian Nielsen stiller op til formand for kreds 5. og suppl for formand. 

Eigil stiller op til hovedbestyrelsen.  

 

 

5. 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. 

 

Vi har fire pladser og skal sende 4 delegerede. Claus Lauritsen er den ene som repræsentant for 

Jægerråd Svendborg. Simon Rekvad, Nicolai Kvolsbæk og Finn Helleskov deltager 

 

6. Indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag.  

 

Hugo orienterer om rågeregulering:  

 

Der var lidt færre tilmeldinger i år. Resultatet blev lidt lavere end det plejer. Ude på Bøsøre 

forsvandt de helt af sig selv. Der var to indskydningsdage med parole og det var der god tilslutning 

til. Kommunen har meldt tilbage, at de er godt tilfredse. Ingen har brokket sig over os. Vi fortsætter 

i 2020 med to dage med parole, men ingen indskydning. Tilmelding starter ca. 1. marts.  

 

Eigil har et ekstra punkt: Orientering fra kredsen og HB: 

 

• Det sidste års tid har været lidt op ad bakke, og der har været blod sved og tårer. Jeg havde 

aldrig fået det til at køre uden min familie. Vi har været ude i stormvejr, efter formanden 

trak sig og nogle bestyrelsesmedlemmer valgte at gå med ham. Vi fik samlet et nyt hold og 

fik Nyborg og Kerteminde med. Vi skal stå sammen på Fyn, hvis vi skal nå noget. Lige efter 

Torbens farvel tog Claus Lauritsen teten og fik det til at hænge sammen. Tak for det, Claus. 

 

•  Vi har haft opbakning fra alle medlemmer på Fyn. Vi havde et kanon møde i Ejby. Det har 

været dejligt at opleve et godt samarbejde i kredsen. På mødet i Ejby fik vi valgt en slags 

hobbyudvalg til at bistå kredsbestyrelsen, men det har været lidt bagvendt, så det blev til at 

de fik taleret, men ikke stemmeret. Vi har haft rigtigt mange meninger og debatter, og vi 

har haft nogle gode møder. Også i Ejby enedes vi om at holde møder med formændene for 

foreningerne med passende mellemrum. Men hvis der ikke kommer flere end i Dalum 

Hallen ….. der kom ikke ret mange. Så bak op om det! Hver jagtforening skal deltage med 

en repræsentant, det behøver ikke være formanden, så find en at sende afsted. Ellers må vi 

lukke det ned. 

 



• DJ har introduceret en whistleblower ordning. Så hvis man har en bekymring, kan man 

henvende sig – det er ikke nogen fra DJ, der skal håndtere den bekymring eller klage. Det er 

et stort plus, at ingen bliver hængt ud. Det tror jeg, bliver rigtigt godt.  

 

• Også i år har vi en jagtforeningspulje. Og vi har ca. 80.000 kr. på Fyn. Sidste år fik næste alle 

fynske foreninger penge, undtagen Svendborg. Min opfordring er, at I skal søge. I kan få 50 

pct. af beløbet. Der gives ikke støtte til køb af våben eller kastemaskiner. Søg inden 15. 

februar.  

 

• Mårhunden er desværre kommet til Fyn. Når I er ude i naturen, så kig efter. Sker der noget 

uventet?  

 

• Vi har været på udstilling i 2019. Da Georg trak sig, fik vi lidt af en udfordring. Han havde 

lavet alle aftalerne med Brahetrolleborg, og dem fik vi ikke adgang til. Jørgen Andersen blev 

koblet på og fik mail-korrespondencen udleveret, så vi kunne lave en rigtig god aftale. De 

havde budgetteret med 20.000 besøgende, men der kom 17.000. Der var rigtigt meget at 

kigge på.  

 

• Også i 2020 har vi Odense Congres Center 2020. Den opgave kan vi ikke løfte, mener vi i 

kredsbestyrelsen. Det koster for meget for os. Kreds 5 Fyn skal være repræsenteret, men 

DJs hovedkontor må trækket det største læs. 

 

• Vi har fået nye koordinatorer:  

Riffelkoordinator Lars Olsson, Otterup Jagtforening.  

Hunde koordinator er Per Knudsen, Tåsinge Jagtforening.  

Strand og hav-koordinatorer Torben Pedersen fra Stige Jagtforening. 

Flugtskydningskoordinator Bjarne Rulhøj trækker sig fra 1. januar. 

 

Til sidst: tak til alle medlemmer for opbakning.  

 

Det debatteres af deltagerne, om OCC og Brahetrolleborg er for store arrangementer for os. Eigil og 

Claus mener, at opgaven er for stor for de begrænsede frivillige kræfter, der er i rådet og også set i 

forhold til prisen for at være med.  

 

7. Strukturdebat. 

 

Eigil har ordet og fortæller om strukturdebatten, der har været på turne i Danmark. Se slides fra 

Eigil om de debatterede punkter og HBs oplæg til en ny struktur i Danmarks Jægerforbund.  

 

Claus Lauritsen: Det er overordnet set en god ide med urafstemninger.  

Simon: Hvem er blevet spurgt? 

Eigil: Alle, der har været med til møderne. 

Simon: Der er mange medlemmer der ikke gider eller har tid. Måske bedre via nettet eller 

brevstemme, så man lettere kan give sin mening til kende. 

Simon: Det ville tvinge kransekagefigurerne til at komme ud til lokale møder for at sælge sig selv.  



Nicolaj: Hvis man vil have en bid af kagen må man møde og være med til at skære den. Hvis du er 

utilfreds må du møde op i stedet for at sidde hjemme og være utilfreds.  

Nicolaj: jeg ville ikke gide sidde som formand hvis jeg skal tage land og rige rundt for at sælge mig 

selv.  

Claus: Når vi snakker topposter i DJ, skal de forpligtes. Jeg ville gerne have, at de kandidater kom 

rundt i hele kongeriget og præsenterer sig selv. 

Michael: Har man tænkt over alle de medlemmer, der er direkte medlemmer og ikke medlemmer 

af en jagtforening? 

Eigil: På landsplan er der ca. 1500, der er direkte medlemmer.  

 

 

8. Tema: Mårhund, ved Hans Christian Nielsen. 

 

9. Eventuelt 

 

Eigil minder om Kredsårsmøde 5. marts på Dalum Landbrugsskole. Tilmelding via Jagtforeningens 

formand til Eigil.  


