Jægerråd Faaborg-Midtfyn
Årsmøde
Tirsdag d. 13. jan. 2015 kl. 19.00 på Brobyværk Kro
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
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Velkomst
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Beretning af JKF’s virke 2014
Beretning Grønt Råd
Valg af JKF formand
Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 2015
Orientering fra HB-medlem Kaj Refslund
Orientering fra fungerende kredsformand Georg Jensen
Indstilling af kredsformandskandidat til kredsårsmødet d. 8. marts
Indkomne forslag
Orientering fra hjortevildtgruppen Fyn m.m.
Eventuelt

Ad1. Ejgil bød deltagerne velkommen, og fortalte kort om hans kones sygdom og død, som er
årsagen til, at han har trukket sig fra formandsposten.
Ad2. Bestyrelsen pegede på Kaj Refslund, som også blev valgt.
Ad3. Stemmetællere blev: Kim Broholm og Arne Greve.
AD4. Jens Thomsen aflagde beretning (beretning vedlagt). Kaj supplerede Jens’ orientering ang.
forløbet i Tarup/Davindesagen. Flere i forsamlingen ville gerne høre mere om skydebanen, hvor?
Hvornår? Flemming orienterede kort om, hvor langt vi er i forløbet. Endnu er placeringen ikke
offentliggjort.
Ad5. Der har været 2 møder, i juni var der ekskursion til Natura 2000 områder, ellers går snakken
mest om vandbeskyttelse. December mødet drejede sig blandt andet om leje af Piptorn Skov,
sammen med Naturstyrelsen, kommunen og jægerne.
AD6. Jens Thomsen blev enstemmigt valgt for resten af Ejgils periode (2 år).
AD7. Jens Thomsen, Ejgil Jensen, Peter Reitz og Fini Kjærsgaard blev valgt, Flemming Sørensen som
suppleant.
Ad8. Kaj indledte med at fortælle lidt om de fremtidige planer for markvildt, hjortevildt og
trækvildt. Derefter blev vi orienteret om Jagtens Hus, og om årsagen til de ca. 3 måneders
forsinkelse. Forbundet ønsker en generel opgradering af instruktører. Sluttelig fortalte Kaj at har
fået nye arbejdsopgaver.
AD9. Georg startede med at præsentere sig selv for forsamlingen, dernæst berettede han om hvad
der sker af småt og stort i kredsen. Kredsårsmødet afholdes d. 8/3 på Dalum Landbrugsskole, og
repræsentantskabsmødet d. 9/5 afholdes i Kolding. Uddannelsen af eliteskydeinstruktører er faldet
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på plads. 10 mand skal stå for afviklingen af de kommende haglskydeprøver.
Ad10. Bestyrelsen vil gerne pege på Georg Jensen.
Ad11. Ingen indkomne forslag.
Ad12. Hans Christian Nielsen fortalte, at de har mistet signalet til 3 mårhunde (judasdyr). Siden
2011 er der aflivet 750-800 mårhunde. På Fyn er der blevet uddannet 41 reguleringsjægere.
Ærø har lukket op for jagt på dåvildt (trods særfredning).
Tåsinge hjortelav har bedt om særfredning (og fået det), da de ikke ad frivillighedens vej har
formået den rette afskydning.
Langeland har særfredning (3000 dyr)
FåborgMidtfyn, hvis ikke der kommer en holdningsændring med hensyn til afskydning af hjorte, kan
en særfredning komme på tale. Den 26/1 har Hans Christian møde med hjortelavene.
Ad13. Kim Broholm fortalte om markvildtlavene, og at der p.t. er fem af dem på Fyn og øerne.
Mødet sluttede kl.21.30

Referent: Fini Kjærsgaard
Side 2

