
 

 

 

Referat af årsmøde - Kerteminde Jægerråd   10.05.2021 

Fremmødte: 7 

1. Valg af dirigent 

Velkommen ved formanden. 

Valg af dirigent - Peter Bisgaard - valgt. 

Referent - Michael - valgt. 

2. Aflæggelse af beretning om jægerrådets virke samt orientering om Grønt Råd og 

Reguleringsområdet. 

Lars gennemgår den fremsendte årlige beretning. 

Orientering fra Grønt Råd og reguleringskoordinator (Peter Bisgaard) 

- Peter var til sit første møde i Grønt Råd tirsdag d.04.05.2012 - første møde i 1½ år i øvrigt. 

- Det er en broget flok der sidder i Grønt Råd - og det er en vigtig post, vi som jægere har. 

- Jesper Hempler - har tilkendegivet, at han gerne ser os blive hørt i flere sager, end det er 

tilfældet pt. 

- I Kerteminde kommune har man vedtaget, at der ikke må drives jagt på kommunale arealer 

- men vi bør påtage os de reguleringsopgaver der kommer. 

- Sidste år kom der ikke vibeunger på vingerne i Sybergland - trods mange ynglende vibepar. 

Det skyldes de mange ræve i vores vådområder. Der skudt 5 ræve på Sybergland siden 

februar. 

- Kommunen har sponsoreret 2 rævefælder til regulering af ræv. 

- Der er arbejdet med mårhund - da vi fik flere indberetninger om mårhund på Hindsholm. Vi 

har endnu ikke nedlagt en vild mårhund i kommunen. 

- Der er god kommunikation i mårhundegruppen. 

- Alle judasdyr er taget hjem og bliver først sluppet ud efter høst af majs. 

- Der er tre velfungerende bait-pladser. 

 

3. Valg af formand 

Formand: 

Kandidater:  Søren Helding Madsen - Valgt. 

I den forbindelse takker Eigil Lars for det gode arbejde i/for kredsen. 



 

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 

- Det har været svært for Lars at finde ud af, hvem der sidder i jægerrådet i Kerteminde. 

- Vi bør blive bedre til skriftligt at synliggøre jægerrådets arbejde - således at vi hjælper 

kommende jægerrådsbestyrelser i det fremadrettede arbejde. 

- Repræsentant i Grønt Råd samt næstformand for Jægerrådet konstitueres til næste møde i 

Jægerrådet. 

 

5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår, og 

det er ikke aktuelt i år) 

- Vi mangler en suppleant til hovedbestyrelsen - i Kreds 5 er der flere, der peger i retning af 

at Lars Udengaard kunne være en fremragende suppleant 

- Kerteminde Jægerråd indstiller Lars Udengaard som suppleant for hovedbestyrelsen. 

 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal 

meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet, idet kredsformanden kan 

vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure 

- Der skal vælges 1 delegerede samt 1 suppleant til repræsentantskabsmødet - Søren 

Helding Madsen får til opgave at støve kandidater op og få dem tilmeldt Eigil - senest 18/5. 

 

7. Indkomne forslag (sendes til formanden senest 3 uger før årsmødet) (der er ikke indsendt 

forslag til behandling under dette punkt) 

- Ingen indkommende forslag. 

 

8. Eventuelt 

-   

Eigil slutter mødet af med nyt fra DJ, HB og kredsen. 

Der blev drøftet strategi for DJ. 


