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1: Valg af dirigent 

Kaj Refslund 

2: Valg af sekretær 

Jeppe Ottosen 

3: Valg af stemmetæller 

Tages op ved behov 

4: Formandens beretning 

Kenneth Pedersen:  Året var jagtmæssigt begivenhedsrigt 

-skumringsjagt på ræv, lyddæmper tilladt, vildtudbytteindberetning nødvendig for at få jagttegn, nyt hus på 
Kalø hvor det virker som om der er sammenhold omkring. I egen kreds er der god ro og orden men alligevel 
er der mulighed og lyst til at sige sin mening. Vigtigt at vi er enige om at jagten er vores fælles mål uanset 
særinteresser, for kun sådan er vi en stærk interesseorganisation.                                                                                        
Jeg selv har besluttet at stoppe, da jeg har andre ting jeg gerne vil bruge min tid på.                                                              
DJ virker som om de er gode til at argumentere politisk, også selvom det ikke altid er at alle ønsker bliver 
opfyldt.                                                                                                                                                                                                   
Vårø monnet er stadig i kommunens tanker og der arbejdes på at finde en anden placering af skydebanen 
på monnet, eller et skydecenter. Indtil dette er på plads er det selvfølgelig stadig muligt at skyde på 
monnet, med nogle mindre tilrettelser. 

5: økonomi. (ingen) 

6: Grønne råd 

Orientering om arbejdet ved jeppe. Ikke de store jagtmæssige ting, men der er en god atmosfære i rådet, 
hvor bla. Svendborgs kommunes Plan for grønne områder har været i høring. 

7: beretning fra fagkoordinator ved Kenneth 

Jagtsti i Morud i maj 2014. Meget arbejdskrævende, og desværre kun 22 fremmødte.Kredsen skal bruge en 
ny jagtsti koordinator. 

8: Orientering ved fungerende kredsformand Georg G Jensen 

60 år ung, boet 10 år på Fyn. Jagtmessen i OCC i foråret 2014 var en succes med 11000 besøgende, men 
også med 307 hjælpere, så man kan sige at det er meget at yde for succes. Dyrskuet er godt med mange 
besøgende ,men med en mindre indsats end OCC. Godt samarbejde i kredsen, vores nyhedsbrev er godt. 
De tre skydevogne i kredsen er et godt aktiv, med et fornuftigt overskud, dog mangler vi et par 
instruktører/chauffører. Jagtprøve til haglbøsse består ca. 55% hvor man skal ramme 6 af 18 duer. 
Kommende årsmøde på Dalum Landbrugsskole d. 8 marts. Kommende representantskabsmøde d. 9 maj. 
HUSK AT TALE MED HINANDEN OG IKKE OM HINANDEN  
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9: orientering HB medlem Kaj Refslund. 

44 markvildslav i dk, som i 2017 har fået 20 mill kr. Tilblivelsen af jagtens hus på kalø går langsomt men 
planmæssigt. Sydjurs kommune er meget positive og medarbejderne er allerede flyttet til kommunen, hvor 
man fungerer fra lejede lokaler indtil det nye hus er færdig. Økonomien ser fornuftig ud.                                                        
Dyreregulering virker godt, dog er der vel mange ansøgninger på duer. Frem mod 2017 skal man se på 
fordele og ulemper ved udsætning af agerhøns, fasaner og ænder. En spændende proces med mange 
meninger. 

10: valg af bestyrelse. 

Genvalg til John Højmark( Thurø jagtforening), Svend Andersen (Sydfyns jægerforbund), nyvalg til Per Serve 
(Rødskebølle jagtforening), Torben Jensen ( Gudbjerg jagtforening). Peter Nørregård (Egebjerg syd 
jagtforening) ønskede ikke at genopstille og ingen afløser blev foreslået. 

11: Hjortelaug. 

Hans Kristian Nielsen orienterede om Hjortelaug og andre ting. Mårhunden findes pt. ikke på Fyn. 
Naturstyrelsen har et korps til olieforurening, med deraf dyr der skal aflives. Jægerne er rigt repræsenteret i 
korpset. Reguleringsjægere på Fyn tager sig af måger, mink, Byduer, mår, ræv samt indfangning eller 
rådgivning om værnemidler. Synlighed er vigtig når man vil bruges, så borgerne ved man er der, det kunne 
feks. Være gennem annoncer og eller kommunens hjemmeside. 

Hjortevildt: stor ros til frivilligheden på Fyn. På Ærø vil man gerne have et hjortelaug, der er pt.100 stk. På 
Taasinge er den frivillige fredning, blevet til en særfredning, grundet meget afskydning af store hjorte, iflg. 
Hans Kristian. På Langeland står der ca 3000 stk dåvildt. I Svendborg området håber man at komme til 
enighed om igen at lave et Hjortelaug her i februar. Det generelle problem med Dåvildt er at det er de 
forkerte dyr der bliver skudt, hvor der i langt højere grad bør skydes hundyr og kalve er det ofte de store 
hjorte der falder for en kugle. Der er årsmøde på Centrovice den 25-3 2015 i hjortegruppe fyn. Der er 22 
forskellige lovbundne fredninger i region syddanmark, hvilket gør ting meget uoverskuelig. 

12: Rågeregulering ved Hugo Eriksen 

Hugo orienterede om det flotte arbejde der gøres med regulering af råger i Svendborg kommune, hvilket 
også udløste klapsalver. SE BILAG. 

13: Kragens dag. 

Kragens dag med foredrag den 16-2, samt afholdes af jagt den 22-2. der vil vil blive annonceret nærmere i 
dagspressen. 

14: Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmøde. 

Overdrages til bestyrelsen. 

15: Indkomne forslag, ingen. 

16: Eventuelt. 

Stor tak til Kenneth fra flere sider for et super godt stykke arbejde, samt en stor velkomst til Torben.                                    
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