Bestyrelsesmøde i jægerråd Svendborg
1. JUNI KL.19.00
Bøllemosen 15 Gudbjerg
1: referent. Jeppe
2: Konstituering efter årsmødet. Torben Jensen valgt som formand
3: Orientering om skydebaneanalyse. Meget flot arbejde kommunen har lavet, grundigt og troværdigt.
Der er udpeget 6 områder som vi nu skal arbejdet videre med i forhold til vores ønsker, men ikke mindst i
forhold til de berørte lodsejere.
En lille komite bestående af John Højmark, Per Serve, Torben Jensen og fra Jægerrådet Jan Ryborg tager
rundt og besøger de berørte lodsejere og fortæller om ideerne. Tidshorisont fra nu og til et anlæg står klar
er mindst 2 år.
4: Nyt fra foreningerne. Svendborg Strandjagtforening ønsker at trække sig fra Danmarks jægerforbund bla
begrundet i økonomi. Problemstillingen er at man efter erhvervelsen af en mopa jolle finansieret af LAG
midler har pålagt sig selv nogle udgifter til forsikring etc. Som ikke står mål med udlejningen. Man er derfor
nød til at spare hvor man kan for ikke at køre med underskud. En appel herfra er at vi alle sikrer at vores
medlemmer ved at et sådan tilbud findes. Torben Jensen tager problemstillingen med på kredsmøde.
Egebjerg Jagtforening : Det svært at få folk til af huse, hjemmesiden er lukket, det der trækker mest er Blue
Rock arengement med 20-25 deltagere.
Stenstrup Jagtforening: 15 skytter til præmieskydning . 2-4 ungdomsmedlemmer . begyndt at bruge
sms .
Thurø jagtforening: Meget lidt aktivitet.
Gudbjerg Jagtforening: En god jagtforening med en god hjemmeside, Gudbjerg jagt.dk
Rødskebølle: Riffelskydning onsdage kl 18. Hygiejnekursus er afviklet med succes. Den 9-9
Genladningskursus. Den 14-11 Jagtinstruktørkursus. Se også jagt.net
Taasinge jagtforening: hundetræning er en succes
5: Nyt fra kreds 5. Odense outdoor ønsker man ikke at deltage i mere, grundet den store arbejsindsats der
skal lægges i det, og til en al for høj pris. OCC har bedt om et møde hvor man gerne vil tilbyde det til en
anden pris, for en mindre stand. Der arbejdes videre med det.
Torben har et godt samarbejde med kredsen og kredsformanden Georg gør det godt. Husk at komme med
input så tager Torben det med til kredsmøde.
6: Hjortelav i Svendborg kommune. En god debat med mange holdninger, et er dog sikkert det vil blive
styret ovenfra hvis vi ikke samlet lokalt kan blive enige.
7: Grønt råd. Orientering om arbejdet bla. Den mindre flytning af banen på Klintholm samt det af
kommunen udarbejdede screeningsværktøj til af finde andre egnede pladser i kommunen, gerne så centralt
som muligt. Positiv stemning omkring Klintholm flytningen, samt en undren omkring at der stadig afholdes
skydning på Monnet. En erstatningsbane er dog en nødvendighed før en evt. flytning.
Dagsorden og referat bør lægges på facebook.

8:Facebookside jægerråd i Svendborg. Læg alt det i kan ud på facebook, referater,aktiviteter,sjove
episoder,billeder etc.
9: Reguleringsjagt og ny kontaktperson. Kim Kohlerfeldt er blevet ny reguleringsjæger efter Jesper Cardi
som efter eget ønske er stoppet. Stor tak til Jesper og god vind til Kim med det videre arbejde med
reguleringsjagt som vi alle nok bør påskønne mere end det er tilfældet i dag. Også fra kommunal side bør
der ses mere positivt på det store arbejde der gøres, og her ville en dækning af udgifter til kørsel, kameraer
til opsætning, samt fælder være med til at give det et løft. Der er meget forskel fra kommune til kommune
hvor meget/lidt der gives.
10: Tiltag til promovering af jægerråd i Svendborg kommune. Se hjemmesiden, brug facebook.
11: Årsmøde 2016. Har spurgt lokal forretning om sponsorat, hvilket var positivt og ellers er vi nok
nærmere en afklaring omkring mulige skydebanearealer, og andre emner kunne være Hjortevildt,
regulering etc.
12:Fælles platform for aktiviteter på hjemmesiden DJ. Fra august kommer der en platform som skulle gøre
det nemmere at finde aktiviteter ,kurser, begivenheder på dj hjemmeside.
13: Evt. Næste møde efter Ryborgs rapport om mulighederne for placering af skydebane. Punkter til
dagsorden sendes til Torben. Undersøger om folkeoplysningsloven kan bruges i vores regi (hvem der gør
det fandt jeg ikke ud af ). Flere nævnte under mødet fordele ved at være en stor forening, hvor man slog
jagtforeningerne sammen for at få noget synergi og for af få tilslutning til de ting man laver. Andre kunne
også se bekymringer ved at det blev stort og man glemte den lokale forankring. Det er et emne vi bør tage
op på et fremtidig møde, så vi kan stå som en stærk gruppe af fritidsbrugere, med en lokal forankring.
Mødet sluttede kl 22
Mvh jeppe
Ps. Undskyld det sene referat.

