
Referat af årsmøde i Assens Jægerråd d. 21. januar 2020 

Afholdt i Glamsbjerghallens cafeteria. 

1. Dagsorden blev fremlagt 

2. Til dirigent blev valgt Paw Olsen 

3. Vagn-Aage Agri fremlagde beretning for jægerrådets aktiviteter i året som har været præget af det 

forhold at vi ikke var i stand til at finde en afløser for rådets formand, da denne forlod posten som 

jægerrådsformand og kredsbestyrelsesmedlem. Vagn-Aage varetog som næstformand kontakten til 

kredsen i resten af det forløbne år. I løbet af året har jægerrådet været behjælpelig med at afholde 

forbundsmesterskaber i jagtsti ved Game Fair ved Brahetrolleborg. Vi har fået henvendelse fra 

Fredningsnævnet for Fyn om dispensation til etablering af sø i nærheden af Frøbjerg Bavnehøj, den 

er videresendt til Kerte/Årup Jagtforening. Desuden har der været en høring af plejeplan af Aborg 

Skydebane. 

Rådet afholdt møde i oktober med kun to deltagere – hyggeligt men lidt småt. Der er i Assens 

kommune 14 jagtforeninger med i alt 865 medlemmer og det giver os mulighed for 3 delegerede til 

Repræsentantskabsmødet d. 20-6-2020. 

4. Vagn-Aage Agri kunne berette at reguleringskorpset ikke har været overbebyrdet. Vi har skudt 8 

mågeunger i juli/august på Assens Rådhus og opstillet mårfælder i Tommerup og Aborg uden 

fangst. Desuden er vi blevet kontaktet fra en person i Hårby omkring mår, men den pågældende 

fandt anden løsning inden fælden blev opstillet. 

5. Jørgen Pedersen fra det Grønne Råd var blevet forhindret i at deltage i mødet og Jørgen Nielsen 

fremlagde de punkter der kunne have jagtlig interesse. Det drejer sig bl.a. om etableringen af 

Lundager skov som ligger centralt i forhold til indvindingsområdet for drikkevand. Kontakten til 

lokalområdet vil ske gennem nyhedsbrev og møder for naboer og andre interessegrupper. 

Vådområdeindsatsen i Assens Kommune gennemføres på baggrund af frivillig deltagelse af 

lodsejere .  Assens Kommune indgår i en kampagne med de øvrige fynske kommuner om hvordan 

andefodring bør forgå for at det ikke skal bidrage til forurening af vandhuller og søer. 

6. Eigil Jensen redegjorde for perioden hvor han har fungeret som kredsformand og 

hovedbestyrelsesmedlem efter Georg Jensens afgang fra hovedbestyrelsen.  Eigil mener at kredsen 

nu har fået etableret et godt grundlag for det fremtidige samarbejde. (referentens kommentar: jeg 

vil ikke her bringe referat af Eigils grundige gennemgang af bl.a. strukturdebatten men anbefale alle 

at følge med på Forbundets hjemmeside) 

7. Den nuværende bestyrelse består af: Vagn-Aage Agri,  Jørgen Hansen, Henning Breith, Keld Krogh, 

Jørgen Nielsen og Jørgen Pedersen (Grønt Råd)  Alle jagtforeninger i kommunen har ret til at vælge 

en repræsentant til Jægerrådet men det kniber gevaldigt med at få nye medlemmer. På mødet blev 

lavet aftale med et enkelt  medlem som muligvis vil deltage men ønskede betænkningstid, vi håber 

på positiv tilbagemelding. 

8. Valg af ny formand ---  på mødet deltog 20 medlemmer men ved dette punkt blev der dyb 

tavshed—slutresultatet blev at undertegnede (Jørgen Nielsen) meldte sig under den forudsætning 

at det kun er gældende for den eksisterende valgperiode, hvilket betyder at der skal vælges en ny 

formand på årsmødet 2021. Dette blev accepteret af forsamlingen. 

9. Eigil Jensen blev indstillet som kandidat til hovedbestyrelsen og som suppleant indstilles den nye 

kredsformand der vælges på kredsens årsmøde d. 5. marts. 
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10. Som delegerede til repræsentantskabsmødet d. 20-6-2020 indstilles Jørgen Nielsen, Jakob von 

Essen og Per Søgaard med Hans Erik Hansen som suppleant. 

11. Der var ingen indkomne forslag. 

12. Hans Kristian Nielsen redegjorde for den alvorlige  mårhundesituation på Fyn. Der er for tiden 5 

judashunde som flytter sig en hel del. Hvis man vil følge med i hvad der sker på Fyn kan man følge 

Facebook siden ”Mårhundegruppen Fyn & omkringliggende øer” hvor der periodisk blive lagt et 

kort ind med judashundenes placering. Hvis man som gravjæger har behov for at vide om der er en 

judashund i nærheden kan man kontakte Hans Kristian (25851778). Der vil blive oprettet et  kursus 

for kommende mårhundereguleringsjægere og Hans Kristian bad om tilmeldinger hvorefter 4 

meldte sig. 

13. Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

Brunshuse d. 22. januar 2020 

Jørgen Nielsen 


