
 

 

 
 

 
 
 

Dagsorden / referat 
 
 
 
Pkt. 01  Konstituering, siden sidst, godkendelse af referat fra sidste møde  

CH 

Bød velkommen til mødet.  Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

konstituering er som følgende: 

Formand: Claus Harboe 

Kasser:  Lars Mortensen (Bilagskontrollant) 

Næstformand: Arne Eriksen 

Referent: Thorbjørn Stegelmann 

 

Siden sidst: 

Der er ikke sket så meget siden årsmødet. 

Struktur udvalget er i gang med at foretage besøg ved de forskellige årsmøder. 

 

Jægerrådet Kreds 5 Nordfyn 

Emne: Jægerrådsmøde Kreds 5 Nordfyn 
Dato: 31. januar 2023 Tid: 19.00 
Sted:  Nordfyns Jagtforening 
Mødeleder: Formanden  Referent: Thorbjørn Stegelmann 

Jægerrådet Nordfyn 

Init. Navn Funktion/Repræsentant 

    

LM Lars Mortensen (Kasser) Bederslev Jagtforening + 

CH Claus Harboe (Formand) Nordfyns Jagtforening + 

CR Christian Rasmussen Otterup Jagtforening + 

HD Henrik Demant Veflinge-Vigerslev Jagtforening + 

AE Arne Eriksen  Sletten Jagtforening + 

CJ Carsten Johansen Skåstrup Jagtforening - 

TS Thorbjørn Stegelmann (Referent) (Grønt råd) Strandager Jagtforening + 

PS Poul Skov Bogense Land og Strandjagt + 

OR Ole Rasmussen Nordfyns Strandjagtsforening + 

      

    

    

 + = deltagelse, a = afbud, - = fraværende  



  

 

Formanden udtrykker vigtigheden i at vi fra de enkelte jagtforeninger møder talstærkt op til årsmøder. 

Vi skal afholde vores jægerrådsmøder efter behov. Vi skal bruge kræfterne på at få nogle større fællesarrangementer 
i stedet for. Eksempler på dette kan være Rævejagt/-regulering, Kragens dag. 

Vi bør agte på at der kan søge midler fra kommunen til afholdes at sådanne arrangementer. 

Vi skal desuden støtte strandjægerne.  

Generelt skal gammelt nag væk og vi skal samarbejde. Også på tværs af jagtforeningerne. 

Vi skal arbejde med at ændre holdninger. Selv om det tager tid. Tal den gode historie op fremfor at holde fast i det 
negative. 

Lars Mortensen giver udtryk for at der allerede forefindes et godt samarbejde og det skal styrkes fremadrettet. 

 

Formanden mener at bør se meget af vores arbejde i jægerrådet som værende en ERFA gruppen, hvor vi kan dele 
viden/erfaring med mere. 

Der skal nedsættes et ”FJORDENS DAG” udvalg, som dækker jagtforeningerne: Otterup, Strandager, Strandjæ-
gerne samt Sletten. 

Strandager indkalder til møde.  

En aktivitet kunne være at lave fuglekasser sammen med børnene. Tjek DJ omkring materiale med mere. 

Kommune mesterskabet afholdes 1/7 2023. Jørgen Kallesøe skal kontaktes om hvorvidt han fortsat står for arran-
gementet. Der skal desuden arbejdes ud fra at lave en version 2024. I stedet for at mange kontakter de enkelte 
sponsorer, så skal det koordineres. Hver enkelt forening forventes at finde sponsor gaver. 

 

 

 

 
Pkt. 02  Nyt fra kredsen 

CH 

Se punkt 4.   

 

Pkt. 03 Nyt fra grønt råd 

TS 

Der afholdes først møde 23. februar 2023 

 

Pkt. 04 Årsmøde Kreds 5 Fyn 9/3 

CH 

Det er vigtigt at vi møder talstærkt op. Husk at der kan deltage én pr 50 medlemmer fra de enkelte jagtforeninger. 

Husk tilmelding ud fra forskrifterne fra den udsendte mail. 

 

Pkt. 05 Økonomi flugtskydningsbaner dialog. (Fælles fremtid) 

CH/HD   

Det omhandler primært Nordfyns skydebane samt Strandager. CH udtrykker et ønske om at priser generelt følger 
hinanden. Det omhandler duer, patroner samt lejen. Der var drøftelse om hvorvidt det også skulle indeholde prisen 
på drikkevarer. Det blev nedstem. 

 

Pkt. 06 Ideer og input fra jagtforeninger til Struktur udvalget 

TS/CH 



  

 

Vi er kommet godt i gang og har været rundt til forskellige årsmøder. Er der generelt positivt. 

Se venligst bilag for hvilke slides vi anvender. 

 

Pkt. 07  Bordet rundt 
 

AE  
 

Arne Eriksen 
Sletten Jagtforening 

7/1 2023 afholdtes der rævejagt m/Gule ærter. rimelig god tilslut-
ning, dog ingen ræv. 
21/1 haretramp. Stor tilslutning og der blev skudt 8 harer samt en 
han ræv. Det var en forsøgsjagt og der skal nu foretages evaluering. 
Generalforsamling afholdes 30/3 
 

OR
  

Ole Rasmussen 
Nordfyns Strandjagtsforening 

Jagten er slut. Der har ikke været så mange fugle i denne sæson. 
10/3 afholdes der general forsamling.  
Der har været en god tilgang af nye medlemmer. 

TS
  

Thorbjørn Stegelmann 
Strandager Jagtforening 

Generalforsamling er gennemført. 
Konstituering sker 22/2. 
  

PS 
 

Poul Skov 
Bogense Land og Strandjagt 

Der er ikke sket så meget. 
Nr. Esterbølle: Prisen stiger fra 40 til 50 kr pr skydning. En skyd-
ning er max 15 skud mod en skive. Og det er pr. riffel. 
Der afholdes løbende riffelforløb. 
15/4 kommer politiet for at syne banen. 
 

CR 
  

Christian Rasmussen 
Otterup Jagtforening 

Jørgen Jensen er valgt som ny formand. Konstituering 9/2 
 

Den 28/2-23 kl. 19.00 får vi besøg af biolog og nu også Doc. Niels 
Kanstrup fra Jagtakademiet. 
Han er lige blevet Doc. Inden for området anvendelse af 
alternative materialer i riffelammunition i forhold til bly, 
og vil gerne holde et foredrag for os inden for dette område (alle 
er velkomne) 
Uge 11, 12, 13 samt 14 er der Jæger Værksted på Klinte efterskole. 
Fra klokken 18:30 til 21:00 bygges der fælder. 
 
 

HD 
  

Henrik Demant  
Veflinge-Vigerslev Jagtforening 

5/2 Gudstjeneste i Langesø Skovkapel. Med spisning alle er vel-
kommen- 
28/3 Hygiejene kursus 
25/3 samt 26/3 Pølsemager kursus 
General forsamling afholdes i april 

LM 
  

Lars Mortensen  
Bederslev Jagtforening 

Rævejagten blev aflyst. Der var kun 4 deltagere. 
Generalforsamling afholdes i marts 
38 medlemmer. Der har været en tilgang på 8. 
De gamle traditioner holdes i hævd og der gennemføres skydning 
på ”Engen”.  

CJ
  

Carsten Johansen  
Skåstrup Jagtforening 

Fraværende 

CH
  

Claus Harboe 
Nordfyns Jagtforening 

23/2 er der jagtmesse i Særslev. man forventer at 400 jægere kigger 
forbi. 
Der afholdes fælles ræveregulering i fefruar. Kragelund møllebæk 
samt 5 hold på ”gravene”. 
Generalforsamling afholdes 3/2. Der er et ønske om at udvide be-
styrelsen fra 11 til 13 medlemmer. Disse er fundet. 
5/3 Jagt gudstjeneste i Haarslev. 
31/3 Lejbølle. Hele anlægget er lejet. 
Der afholdes Instruktørkursus på NFC. 7 personer er tilmeldt. 

   
 



  

 

 
 

Pkt. 08 Eventuelt 

 

9/3 2023 afholdes der kreds årsmøde. Der kan for hver 50 medlemmer deltage en person fra de enkelte jagtforenin-
ger. Deltagere skal tilmeldes fra de enkelte jagtforeninger til formanden for jægerrådet senest i uge 7 2023. 

 

Pkt. 09 Næste møde 

25. april 2023 – Strandager Jagtcenter Klokken 19:00 

 

Afbud sendes hurtigst muligt til Claus Harboe. 
clausharboe@mail.dk tlf. 24610019 

 

 

mailto:clausharboe@mail.dk

