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Velkomst ved formand for Jægerråd Nyborg, Kristian Spodsberg. Praktiske oplysninger samt 1. pkt. på dagsordenen.
Pkt.1 Valg af dirigent.
Per Nyegaard Olesen valgt. PNO takkede for valget og konstaterede at årsmødet var varslet i.h.t. Vedtægterne og dermed lovligt.
PNO meddelte at der ikke var indkomne forslag samt at man tilstræbte mødets varighed til ca. en time.

Pkt.2 Stemmetællere:
Erik Beck Andresen og Lars Schmidt blev valgt.

Pkt.3 Form.beretning:
KS oplyste om navneændring fra JKF til Jægerråd og gennemgik rådet samt dets opgaver. Medlemstilgang i Jægerråd Nyb. + på Fyn,
men mindre nedgang på landsplan. KS oplyste at der havde været 30 deltagere til jagtprøve, gennemgik reguleringskorps,
naturformidlere samt beredskab. I 2015 fokus på regulering, naturformidling, kulturnat og jægeraften med intro af jæger-øl.,
samarbejde med kommune, grønt råd og friluftsrådet.
Spørgsmål: Poul Kristiansen, Kullerup-Refsv.Jagtforening
Er det problem at få unge medlemmer? Svar: Unge skal ofte trækkes.
Måske skal lokalforeninger klædes bedre på, eks. Bedre information. Erik Beck Andreasen oplyste, at der i Kreds 6 og 7 har været en
medlemsafgang på ca. 1.000. BL Nyborgjagtforening ønskede debat om statslige jagtområder.
P.v.a. Nyborg Jagtselskab svarede dirigent at regulering p.t. er sat i bero.
Regulering i Skovparken, hvordan? Klaus Lykke:
Henvendelse til Nyborg Kommune. DJ regulerer gerne men ønsker samarbejde med Kommunen.
Der skal også tilladelse til regulering i private haver.
Rasmus Brunhede: Hvad gjorde udfaldet for ikke deltagelse i Kulturnatten 2014? Jægerråd Nyb.
Vil for at profilere sig yderligere gerne deltage igen.
Dirigenten afrundede med nøgleordet samarbejde. Beretning godkendt!

Pkt.4 Økonomi:
Lars Schmidt gennemgik kort. Orientering godkendt.

Pkt.5 Grønt Råd:
Per Nyegaard Olesen, Grønt Råd repræsentant orienterede om div. Nye formænd i rådet, Natura 2000 status, opfordrede til
deltagelse i åbent møde p.g.a. Vresen og Østerø. Oplyste at evt. hundeskov p.t. er skrinlagt p.g.a.
Økonomi. §3 natur er kortlagt, orienterede om Naturbeskyttelsesloven,
2.generations vandplaner, affaldsplaner og miljøplaner.
Beretning godkendt!
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Pkt.6 Friluftsråd:
Claus Lykke orienterede kort om Rådet samt arbejde i dette, og mulighed for indflydelse via repræsentant på
repræsentantskabsmødet.
CL også kursuskoordinator Kreds 5. Annoncerede kommende førstehjælpskursus, kursus i ledelse og efterspurgte ideer til nye
kurser.
Thomas Brunhede efterspurgte en gentagelse af rævekaldskursus.
Beretning godkendt!

Pkt.7 Kredsformand
Fungerende kredsformand Georg Jensen orienterede om sig selv, stiller op til valg igen i 2016.
GJ orienterede om kredsens arbejde samt oplyste at der på OCC havde været ca. 11.000 deltagere, klart for lidt.
Gruppe nedsat, måske ikke deltagelse i 2016.
Dyreskue ca. 40.000 deltagere.
Haglskydeprøve med 61,3% bestået, den sidste prøve 70%. Dette er ca. 6% over landsgennemsnit.
GJ oplyste om kommende kredsårsmøde. Kristian Spodsberg opfordrede alle foreninger til at sende repræsentanter til årsmødet.
Spgsm: Instruktører til haglskydeprøver var ikke klædt godt nok på? GJ:
Nye profesionelle instruktører er på vej! Nyborg Jagtforening:
Hvem griber ikke beståede aspiranter? GJ: det er en opgave for de enkelte foreninger.

Pkt.8 Orient. HB:
Kaj Refslund orienterede om status for markvildtlaug, hjortevildtforvaltning herunder kritik af forvaltningen i Vildtforvaltningsrådet,
DJ vil komme med nyt input til efteråret. Yderligere orient. om vandmiljøplaner, Jagtens hus, medarbejdere, instruktøruddannelse,
efteruddannelse naturprisen, årets jagtforening, indberetning af vildtudbytte=jagttegn samt RASK NATUR.
Spgsm.: Jagtens hus piner mig lidt, hvad skal vi bruge det til?
Svar: Dette er tidligere vedtaget af repræsentantskabsmøde!
Flere ønskede flere svar. DJ-formand gennemgik mere detaljeret som opbakning og supplement til KR.
Stor spørgelyst om Jagtens Hus.

Pkt.9 Valg best:
Lars Schmidt, Frørup Tårup Jagtforening
Jan Pedersen, Østfyns Jagtforening
Brian Jørgen Christensen, Kullerup Refsvindinge Jagtforening
Alle tre var på ordinært valg og blev genvalgt!
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Pkt.11
Delegerede:
Som delegerede for Jægerråd Nyborg til DJF-Repræsentantskabsmøde 2015 valgtes Quovtrup, Nyborg Jagtforening
samt Kristian Spodsberg, Jægerrådsformand.

Pkt.12 Indk.forslag:
Ingen indkomne forslag!

Pkt.13 Eventuelt:
Lars Schmidt: Som det er nu føler nogen medlemmer af jægerrådene det næsten som tvang at deltage som repræsentant for en
lokalforening.(grundet nuværende struktur)! Kristian Spodsberg: bakker egentligt op men mener så at men skal overveje større
Jægerråd.
Claus Lykke: foreslog en model hvor Jægerrådsrepræsentanter vælges som en person pr. påbegyndt 50 medlemmer.
Dirigenten afsluttede årsmødet med tak for fremmøde, spørgelyst og god ånd og tone.
Kristian Spodsberg takkede dirigenten for myndig og god tidsstyring med kun ca. 15 min.
overskridelse af tidsrammen.

