
Års-møde i Odense Jægerråd 

Mandag d. 6/2-2023 kl. 19.00 i mødelokalet 

Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S. 

 

Referat 

1. Valg af  

- dirigent: Torben Pedersen  

- referent: Camilla Mønster Kristensen  

- stemmetæller: Svend Nielsen og Klaus Knudsen 

2. Beretning for Jægerrådets virke. 

- Regulering, overordnet positiv tilbagemelding, evaluering: fremadrettet køresedler samt tilskud fra 

kommunen til kurser. Nyt opstartsmøde den 23. februar 2023 med Odense Kommune. 

3. Grønt råd. 

- Rasmus Kristensen er desværre ikke til stede i dag, men der er umildbart ikke noget nyt siden 

september. 

4. Valg af formand og næstformand. (Er gjort i september) 

- Morten Loubjerg Andersen som formand og Svend Nielsen som næstformand 

5. Orientering om bestyrelsens sammensætning. 

- Alle godkender sammensætningen og oversigten over mails. 

6. Indstilling af 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. 

- Punktet udgår 

7. Indstilling af 3 delegerede + 1 suppleant til repræsentantskabsmødet. 

- 10. juni 2023 i OCC 

- Svend Nielsen, Verner og Klaus Knudsen deltager som delegerede + Morten Loubjerg Andersen 

som suppleant. Camilla Mønster Kristensen spørger i Syddansk Akademisk Jagtforening om der er 

en som vil med. 

8. Indkomne forslag. 

- Morten foreslår, at man kan fange nyjægere og andre ikke-DJ-medlemmer ved at tilbyde 1 års 

gratis medlemskab mod at være behjælpelig i jægerforbundet. 

o Der bliver stillet kritisk ift. at finde frem til de personer samt princippet at give et års gratis 

medlemskab.  

o Der foreslås, at der kan ”lokkes” med reguleringsmuligheder i stedet for det gratis 

medlemskab. 



o Lars kommenterer: Jægerforbundet har forsøgt at undersøge muligheden for at 

”analysere”, men det er ikke kommet videre fordi det er umuligt at finde frem til 

personerne.  

o Lars foreslår, at Odense Jægerråd kan holde et møde med en jagtforeningskonsulent med 

henblik på at få hjælp til, hvad og hvordan man kan gøre.  

o Der laves et oplæg fra bestyrelsens side om, at der afholdes et møde/en samling med 

deltagende fra de aktive jagtforeninger i Odense. 

9. Nyt fra kredsen ved Eigil W. Jensen. 

- Indstilling af ny hjortegruppemand på Fyn, Karsten Andersen fra Nordfyn blev indstillet og valgt. 

- Jagt og Outdoor messe i OCC med 11.000 besøgende (man forventede 15.000). 

- I gang med planlægning af Brahetrolleborg Gods 18.-20. august 2023 samt Odense Dyrskue (9.-11. 

juni 2023) 

- Kredsforening har oprettet fond på 50.000 kr. om året som støtter fastholdelse og erhvervelse af 

nye medlemmer. Ansøgning til Thomas Albertsen (jægerrådsformand på Ærø) 

- Naturstyrelsen inviterer kredsens jagtforeninger på jagt 

o Desværre ringe tilbagemelding. Der opfordres til, at jagtforeningen giver tilbagemelding! 

o Flere påtaler, at mailen ikke er dukket op - Eigil undersøger, hvor maillisterne hentes fra og 

om den evt. skal opdateres.  

10. Nyt fra H.B. ved Lars Udengaard. 

- Lars fremhæver vigtigheden af fællesskabet - det, der foregår i jagtforeningerne, bør have fokus på 

det sociale og det fællesskab som ligger heri. 

- Lars italesætter den nye regering  

o Han kommer med en vigtig pointe om at række ud til de lokale politikere 

- Lars benævner udsætning 

o Bidrager til af styrke biodiversitet positivt 

▪ Opfordre alle til at indberette korrekt, således at god jagt kan gå i generationer. 

- Lars italesætter politiets våbenregister 

o DJ har brugt meget lang tid på at arbejde med regeringen 

- Lars nævner bly og plast 

o DJ ønsker at haglskåle i patroner der anvendes på jagt, er bionedbrydelige - vanskeligt at 

gennemføre et egentligt forbud. Derfor forventes det, at der i 2023 er fokus på frivilligt 

fravalg af plastik på jagt 

- Lars nævner skydebaner og støj 

o Kommuner forventes at kræve ny støjdokumentation 

▪ Støjberegninger og støjmålinger  

o DJ arbejder sammen med patronudbydere om, at der skal produceres patroner som larmer 

”lige så lidt” som dengang flugtskydningsbanerne fik tilladelsen. 

o Lars opfordrer til, at jagtforeningerne, som bliver kontaktet af kommunerne, skal tage fat i 

Jægerforbundet! 

- Lars nævner Naturnationalparker 

o 15 på landsplan, endnu ingen på Fyn. 

- Lars nævner medlemsudvikling 

o Alt i alt flere medlemmer, men nedgang i Odense  

- Lars nævner ”Jæger”-bladet og opfordre til at tilmelde sig Jægerforbundets nyhedsbrev 



- Lars nævner jægerweb 

o Løsning til at videreformidle information og oplysning til medlemmer. 

- Lars slår et slag for DJ’s lederuddannelser og mulighederne der hører sig hertil 

o Kontakt Jakob - uddannelseskoordinator på Fyn. 

Nyt fra arbejdsudvalg v. Claus Harboe 

- Gruppe fra Nordfyn som har samles med Marianne fra Jagtens hus. 

- Italesætter vigtigheden med samarbejde på tværs af foreningerne. 

- Bedre koordinering blandt koordinatorer på tværs af Fyn - og vejen til dem skal synliggøres. 

- Der opfordres til, at input sendes arbejdsgruppen. 

- Der opfordres til, at jagtforeningerne bruger hinanden. 

11. Kommende arrangementer. 

- 22. februar 2023 kl. 20.00 

o Foredrag med Diana Jagtrejser i Fangel Forsamlingshus 

- 10. og 11. marts 2023 

o Reguleringskursus 

o Egenbetaling på 200 kr.  

- 1. april 2023 

o Udsætningskursus af fuglevildt 

- 18. april og 26. april kl. 19, på Højby Skole 

o Indskydning af våben, primært til rågeregulering 

- 2. april 2023 

o Fisketur til Det Gule Rev 

o Afgang fra Hanstholm 2. april om morgenen 

12. Eventuelt. 

- Grundet klimaændringer yngler råger meget tidligere - derfor ytres der holdninger om at ændre 

reguleringstider. 

- I stedet for at søge kørselstilskud foreslås, at pengene bliver brugt til fællesspisning eller andet som 

styrker fællesskabet. 

- Bueafdeling under opstart hos Trøstrup/Korup Jagtforening. Reception/åbent hus omkring 1. marts. 

- Næste møde er mandag den 11. november kl. 19 i Dalum Hallerne. 

 

 

 


