
Referat af årsmødet – Nordfyns jægerråd 
 

Afholdt Nordfyns Jagtforening, 6. januar 2023 

  

Fysisk fremmødte: 14 personer 

 

1. Valg af dirigent, valg af stemmetællere samt referent.  

Leif Thyrsted Pedersen – Valgt som dirigent 

Leif Thyrsted Pedersen – Valgt som stemmeoptæller 

Thorbjørn Stegelmann – Valgt som referent 

 

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.  

Se bilaget: Formandsberetning for jægerråd Nordfyn 2022.PDF 

Beretningen blev godkendt 

Beretning fra Det Grønne Råd: 

Se bilaget: Samlet referat DGR for 2022.PDF 

Beretningen blev godkendt 

 

3. Valg af formand.  

Kandidat:  Claus Harboe - Valgt  

 

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.  

Hver enkelte af de 9 repræsenteret jagtforeninger blev nævnt ved navn. 

Ove Pedersen, Bogense Land og strandjagtforening 

Christian Rasmussen, Otterup Jagtforening 

Thorbjørn Stegelmann, Strandager jagtforening 

Claus Harboe, Nordfyns jagtforening 



Henrik Demant, Veflinge/Vigerslev jagtforening 

Ole Rasmussen, Nordfyns Strandjagtsforening 

Arne Eriksen, Slettens jagtforening 

Lars Mortensen, Bederslev jagtforening 

Poul Skov, Bogense Land og strandjagtforening 

Carsten Johansen, Skåstrup jagtforening 

Det ønskes at konstitueringen sker ved først kommende Jægerrådes møde.  

Dette blev godkendt 

 

5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelse  

og suppleanter for disse.  

Udgik da det ikke havde relevans i år. 

 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.  

Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles  

skriftligt til kredsformanden senest tre uger før  

kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage  

en mere vidtgående indstillingsprocedure.  

Jægerrådet ønsker bemyndigelse til selv at udpege dem, som der skal deltage. 

Det er vigtigt at der også udpejes suppleanter.  

Dette blev godkendt 

 

7. Indkomne forslag.  

Ingen  

 

8. Nyt fra kredsen ved Ejgil V. Jensen 

Ejgil takkede Ove Pedersen for hans arbejde samt didikation igennem årene og bød velkommen til 

Claus Harboe. 

 



OCC messen:  Man havde håbet på et større deltagerantal. Fredericia har været medvirkende til 

dette. Der manglede våben. Det er vigtigt at DJ fortsat er tilstede på messen. 

16. – 20. august afholdes Game Fair.  Mange aktiviteter. Jagthorn samt hunde. 

Hjortevildtgruppen: Carsten Andersen blev valgt. Han var den eneste, som var opstillet. 

Dyreskuet i Odense: Vil prøve til igen. Desværre er repræsentant skabsmødet samtidigt med 

Dyreskuet. 

Kredsfonden: Det ydes tilskud til erhverve samt fastholdelse af nye medlemmer.  

Kontakt Thomas fra Ærø direkte, da han har ansøgningsskemaer med mere 

Naturstyrelsen: De har foretaget invitation til fælles jagter, men de er hyppigt blevet aflyst grundet 

manglende eller ingen tilbagemelding fra de enkelte jagtforeninger. 

Invitationen er til hele jagtforeningen og ikke kun formanden. Det er vigtigt at melde retur. 

Struktur udvalget på Fyn er i gang. Fyn er de eneste som er gået i gang. 

 

9. Nyt fra HB ved Lars Udengaard 

Se bilaget:  jægerrådsmøder-2023 – lau.pdf 

Vigtige punkter som bør fremhæves: 

Indberetning af udsætning er ikke korrekte. Vi må forvente at det ikke er lovligt efter 2024. 

Det forventes at ske for gråænder. 

PAC: Vi afventer ombudsmanden i sagen. 

Ny minister har været i tale. Det var positivt. Det var svært med den forrige. 

Støj fra skydebaner:  48% kan være lukningstruet 

VE energi. Vi skal være bedre at udnytte arealer på bygninger, P pladser FØR naturen anvendes 

Ove Pedersen fik en meget personlig tak for sit arbejde. 

 

10. Eventuelt.  

Strukturudvalget Kreds 5: 



Claus Harboe samt Thorbjørn Stegelmann fortalte om deres arbejde med få Struktur udvalgets 

oplæg ført ud i praksis. 

Følgende highlight blev berørt: 

Det er vigtigt at der er samarbejde på tværs af foreninger, vidensdeling, om jægerråd er tidssvarende, hvad skal 

jægerrådet?  

Fokus på synlighed af koordinatorer samt at flytte fokus over på de positive historie og tage afstand fra de negativ. 

 

Afslutning: 

Ove Pedersen takkede de fremmødte og afsluttede mødet. 

 

Således opfattet 

Referent Thorbjørn Stegelmann 

 

 

 

 

 


