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Referat 10. juni 2020 
 
Jægerråd Nordfyn møde hos Nordfyns jagtforening 
 
Dato: 10. juni 2020 
Deltagere: Leif Richter, Christian Rasmussen, Ove Pedersen, Jens Arne 

Knudsen, Arne Eriksen, Henrik Demant, Hans Kristian Nielsen og 
Kim Falck Grony (ref.)  

 
Fraværende: Carsten Johansen, Lars Mortensen,  
 
Næste møde: Torsdag den 6. august 2020 kl. 19.00 hos Otterup Jagtforening 
 
Referat ifølge dagsorden. 
 
1. Siden sidst / godkendelse af referat 
Repræsentantskabsmødet udsat til 19. september 2020. 
 
2. Nyt fra det grønne råd 
Sidste møde den 20. februar 2020. 
 
Ny folder omkring andeudsætning hos kommunen. KFG undersøger hvordan den 
distribueres. 
 
Ideer modtages fra jægerne til behandling i rådet. 
 
Næste møde afholdes når der er styr på Corona krisen. 
 
3. Nyt fra kredsen 
Ny formand: Hans Kristian Nielsen. 
Konstituering den 11. juni 2020.  
 
Der er holdt 3 kredsmøder og mangler dermed 5 kredsmøder inden 
repræsentantskabsmødet for ledelsen i DJ. 
 
Messe i OCC udskudt til 16 – 18. okt. Kredsen skal komme med nogle hjælpere til DJ’s 
stand. Hundene kommer nok ikke pga. jagt og Safariforeningen har vist også meldt fra. 
 
Til gengæld bliver det med mere Outdoor af forskellig art. 
 
4. Konstituering af Jægerråd 2020 
Der er følgende konstituering: 
 
Næstformand: Jens Arne Knudsen 
Kasserer: Lars Mortensen 
Grønt Råd: Kim Falck Grony 
 
Formanden er selvskreven og fortsætter i kredsen. 
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5. Fjordens dag, aktiviteter 
Hvis vi fortsat ønsker bueskydning skal vi ud i god tid mht. tilladelser. Ove checker op med 
kredsens buejagtskoordinator. 
 
JAK foreslog, vi måske fik standen et andet sted for at lave lidt forandring. Vi kan 
koordinere med Otterup og Strandager. En evt. bueskydningsaktivitet skal ligge i 
tilknytning til jægerstanden. OP koordinerer. 
 
OP søger kredsen om midler til arrangementet. 
 
Vi tager snak om aktiviteter 
 
6. Bordet rundt. 
Nordfyns: Det meste har været aflyst. Der afholdes snart det første 

bestyrelsesmøde. 
VVJ: Der er endnu ikke planlagt ny generalforsamling 
Strandager: Der er opstartet lidt hundetræning i det små og afholdes snart første 

bestyrelsesmøde efter Corona. Skydning på Strandager forventes 
opstartet den 11. juni. Der er gennemført de sidste kurser på 
jagttegnskurset. 

BLogS: Der blev opstartet riffelskydning inden bukkejagten. Deltagelsen var dog 
usædvanlig ringe.  

Otterup: Der har stort set været lukket ned. Ingen bukkepral og ingen Skt. Hans. 
Der er bestyrelsesmøde næste uge. 

Sletten: Heller ingen generalforsamling pga. Corona – den afholdes snarest. 
Flugtskydning opstartet 10. juni. og træningen kører til pokalturneringen 
mod Bederslev. 

 
   
7. Eventuelt 
Niels Henrik Simonsen er ved at prøve at samle strandjægerne til fælles front. 
 
HKN nævnte der skulle have være afholdt et udsætningsmøde i Fredericia. Det er udsat – 
der kommer ny dato. 
 
Husk nu at indberette udsætninger. 
 
8. Næste møde 
Næste møde er aftalt til:  
 
 Torsdag den 6. august 2020 kl. 19.00 
 
Hos Otterup Jagtforening 
 
 
Kim Falck Grony 
Referent 
Mobil: 31 33 19 14 


