
Ekstraordinært årsmøde i Kerteminde Jægerråd. 
 
Afholdt i Drigstrup Sognegård, onsdag den 26. august 2020, kl. 19.00 – 20.30 
 
Mødeleder: Michael Frandsen 
Referent: Lars Udengaard 
 
Deltagere:  
Drigstrup Jagtforening: Morten Andersen, Søren Helding Madsen, Peter Bisgaard, Michael Frand-
sen og Lars Udengaard 
Rønninge Jagtforening: Søren Juul og Kent Gade 
Munkebo Strandjagtforening: Henning Juhl 
 
Deltog ikke:  
Hindsholm Jagtforening, Kerteminde Strandjagtforening, Munkebo & Omegns Jagtforening og Rev-
ninge Jagtforening. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af formand 
2. Valg af næstformand 
3. Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet 
4. Eventuelt 

 
Det ekstraordinære årsmøde i jægerrådet, for alle jagtforeninger i Kerteminde Kommune, er ind-
kaldt af Michael på vegne af formanden, der har forfald.  
Michael bød velkommen og gjorde forsamlingen opmærksom på, at der var en formalia fejl i indkal-
delsen, fordi mødet ikke var offentliggjort i Jægerrådets blad. Forsamlingen godkendte mødet som 
gyldigt varslet, hvilket var i overensstemmelse med den juridiske rådgivning fra DJ, og det ekstraor-
dinære årsmøde i jægerrådet blev gennemført i overensstemmelse med indkaldelsen. 
 
Årsagen til at der er indkaldt til et ekstraordinært årsmøde er, at den tidligere formand er sygemeldt 
for en formodentlig længere periode, og er af den grund ud af stand til at varetage opgaven. På det 
ordinære årsmøde blev der ikke valgt næstformand, og derfor ses der ikke andre muligheder end at 
indkalde til et ekstraordinært årsmøde. Det er vurderingen, at det er vigtigt at der er et fungerende 
og aktivt Jægerråd, som bl.a. kan være repræsenteret i Kredsen og på repræsentantskabsmødet i jæ-
gerforbundet. 
 
Pkt. 1 Valg af formand 
Lars Udengaard blev enstemmigt valgt, og repræsenterer jægerrådet i Kredsen 
 
Pkt. 2. Valg af næstformand 
Søren Helding Madsen blev enstemmigt valgt 
 
Pkt. 3. Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet  
Lars Udengaard og Søren Helding Madsen blev enstemmigt valgt. 
 
Pkt. 4. Eventuelt 
Drøftelse af jægerrådets opgaver, herunder de muligheder der er for indflydelse på kommunale for-
hold sammen med Grønt Råd og Friluftsrådet, hvor Peter Bisgaard sidder, samt de muligheder der 
er på det folkeoplysende område, der fastlægger kriterier for tildeling af midler, lokaler og fysiske 
rammer til foreningerne. 
 
Referatet sendes ud til alle tilknyttede jagtforeninger, vedlagt håndbogen for Jægerråd og en over-
sigt over jægerrådet og de tilknyttede jagtforeninger. 
Samtidig orienteres Kerteminde Kommune, Danmarks Jægerforbund og Kreds 5 om valgene. 
 
Ref. Lars Udengaard 


