
Indkaldelse til bestyrelsesmøde den, 26. februar 2020 kl. 19:00-21:00 

I Dalum hallens mødelokale Mejerivej 1, 5260 Odense S 

 

 

Mødedeltagere 

 

NB – Niels Bloch (afbud) 

SN – Svend Nielsen            

ML – Morten Loubjerg 

RK – Rasmus Kristensen 

RBN - Rasmus Blaaholm Nielsen  

KSN – Kim Schroll Nielsen (afbud)    

PFH – Per Fischer Hansen  

TP – Torben Pedersen        

BJ – Bert Jessen 

 

Afbud/tilmelding 

Senest fredag, den 22-02-2020 

Til Bert Jessen 

 

1. Underskrift sidste referat - ja 

2. Kort nyt fra de forskellige medlemmer og udvalgsposter 

Torben: Strand- og havjagtsmøde. Sende flere vinger ind. Torben har efterspurgt at få en fryser 

opstillet til at understøtte indsamlingen. Af sædgæs vil de gerne have så meget som muligt af 

indsendt. Dvs. tag gerne kødet, men indsend hele skroget.  

 

Morten arbejder videre med duejagt på kommunes arealer.  

 

Bert: Regulering af råger: Bert står for koordineringen i år. Ny aftale med OK om kørsel, så der er 

en pulje til dem, der laver mågeregulering. Der er givet dækning til 3.500 km. Der er ligeledes en 

pulje til dem, der regulerer råger. Bert skal finde ud af, hvordan det fordeles. Rågereguleringspuljen 

til benzin er 8.500 km til statens takster.  

 

RBN: I Grønt Råd arbejdes der på at lave et Odense Fjord råd med repræsentanter fra de Grønne 

Råd i de relevante kommuner. RBN forventer at sidde med i Odense Fjord Rådet.  

 

3. Valg af Næstformand 

Svend Nielsen stiller som den eneste op som næstformand og er dermed valgt. 

 

4. Valg af referent/sekretær 

Referent/sekretær: Rasmus Blaaholm stiller op som den eneste og er dermed valgt.  

 

5. Valg af Repræsentant grønt råd 

Grønt Råd: Rasmus Blaaholm stiller op som den eneste og er dermed valgt.  

 

6. Jægerrådets opgaver 

 

7. Strategi for 2020 



 

Punkt 6 og 7 behandles samlet. Jægerrådets opgaver: BJ refererer til DJ’s håndbog for jægerråd og 

trækker forskellige punkter ud fra Jægerrådenes formål.  

- Åben diskussion i rådet om arrangementer i de enkelte foreninger, som kan være til gavn for 

medlemmer af alle foreninger.  

- Vi diskuterer mulighederne for at bedre kommunikationen mellem jægerrådet. Det besluttes 

at lave en facebookgruppe for hurtig kommunikation mellem de lokale foreninger. RBN 

sørger for opsætning af en gruppe.  

- Rekruttering af medlemmer. RBN: I SAJ har vi mange forskellige mennesker på 

jagttegnskursus, og ikke alle passer ind i foreningen. Det er oplagt, at de andre foreninger 

kommer ud og repræsenterer sig. Alle foreninger, som sender et skriv om deres forening, vil 

få det skriv udleveret på SAJs jagttegnskursus.   

- Mårhunderegulering på OK’s arealer. BJ og RBN igangsætter arbejdet med at koordinere 

mårhunderegulering på OK’s arealer.  

 

8. Indkommende forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

9. Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde 13/5 kl. 19 i Dalumhallen.  

 

10. Andre emner. 

 


