Jægerråd-Nyborg
Bestyrelsesmøde – Jægerråd Nyborg
Dato:

onsdag d. 24-06-15

Sted:

Frisengården, Nyborg

Kl.:

19.00

Mødedeltagere:

24-06-15

Kristian Spodsberg – Formand Jægerrådet
Claus Lykke – Friluftrådet Nyborg
Jan Pedersen – Østfyns Jagtforening
Steen Larsen
John Ytting - Nyborg Jagtforening
Brian Jørgensen – Kulerup Refsvindinge Jagtforening
Per Nyegaard Olesen – Nyborg Jagtselskab
Lars Schmidt – Frørup Tårup Jagtforening
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Ove Jørgensen formand for Hjulby Mose Jagtselskab

- OJ

Søren Knudsen – Nyborg Strandjagtforening

- SK

Afbud

Dagsorden
1.

Velkomst ved mødeleder Kristian Spodsberg
a. Præsentation af mødedeltagere og de enkeltes funktion

2.

Præsentation af nuværende koncept og areal for de to selskabers jagt på kommunale arealer i Nyborg
Kommune
Der vil blive fremvist kort over områderne, hvor hver formand præsenterer sin del af området.

Pkt. 2 - ref.
Per bad om at ændre pkt. 2b til at blive forelagt først, da dette ville forklare hele pkt. 2 på en mere
kronologisk måde.
a. Præsentation af Hjulby Mose Jagtselskab v. Over Jørgensen
Hvem repræsenterer Hjulby Mose Jagtselskab
Hvordan foregår organiseringen af jagtområdet
Hvem har ret til området
Hvor meget betales der med nuværende aftale for området, og hvordan fordeles evt. denne
brugerbetaling

Pkt. 2A – ref.
Per fortalte om historik om Hjulby Mose, hvorefter Ove Jørgensen fortsatte med at redegøre for de
praktiske ting. Der inviteres 5 medlemmer fra hver af de tre deltagende foreninger på årets 4 jagter.
Hver deltager betaler kr. 500,00 for deltagelse. Ved for lav deltagelse, skal hver deltagerforening dog betale
til Hjulby Mose Jagtselskab for hver af de manglende deltagere.
Der er i Hjulby Mose hundetræning hver tirsdag for deltagere i en af de tre foreninger.
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Udefrakommende med ønske om hundetræning/gæstetræning skal melde sig ind i en af de tre foreninger.
Samarbejdet fungerer med politihundeforeningen.
Henvendelse fra udefrakommende skal officielt foregå til Nyborg Kommune.
b. Præsentation af Nyborg Jagtselskab v. Per Nyegaard Olesen
Hvem repræsenterer Nyborg Jagtselskab
Hvordan foregår organiseringen af jagtområdet
Hvem har ret til området
Hvor meget betales der med nuværende aftale for området, og hvordan fordeles evt. denne
brugerbetaling

Pkt. 2b. – ref.
Per præsenterede historiske oplysninger om Nyborg Jagtselskab.
NJ kan spores tilbage til 1799. Selskabet der er en forening under Danmarks Jægerforbund tæller i.h.t.
Vedtægterne: 20 ordinære medlemmer samt en liste på ca. 70 pers. Der står på venteliste til optagelse når
et ordinært medlem udgår. Medlemmer samt personer på optagelsesliste skal være medlemmer af DJF.
Hvert medlem betaler kr. 2.500,00 + DJF-medlemsskab pr. år og personer på optagelsesliste betaler kr.
400,00+DJF-medlemsskab pr. år.
Medlemmer samt personer på optagelsesliste skal være bosiddende i Nyborg Kommune.
Per forklarede, at her menes hele den nuværende Nyborg Kommune år 2015.
Personer der studerer eller er underlagt forsvaret er friholdt for denne regel.
Der afholdes enkelte medlemsjagter med max. 20 deltagere samt 4 større jagter + socialt samvær med
omkr. 25 deltagere. Deltagerne tages fra medlems samt optagelseslisten.
Nyborg Kommune har fortsat 5 pladser på disse arrangementer, men har i en del år ikke benyttet
muligheden for deltagelse.
Per svarede på forskellige spørgsmål omkring priser, vildtudbytte, drift, praksis for udvælgelse til
medlemslisten, praksis vedr. udvælgelse som deltager i jagter, vedtægter/sidste ændring til vedtægter,
regulering samt forelagde kort over de lejede arealer.
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Præsentation af fremtidig aftale og sagsbehandling med Nyborg Kommune vedr. jagt på kommunale arealer
omkring Nyborg.
Der ønskes en fremstilling, hvor vedlagte bilag gennemgås
Præsentation af fremtidig aftale ved Per Nyegaard Olesen, Nyborg Jagtselskab
a. Præcisering af roller i forhandlingerne med Nyborg Kommune
b. Orientering af sagsbehandling mellem Teknik & Miljøudvalget under Nyborg Kommune,
Nyborg Jagtselskab og Hjulby Mose Jagtselskab
c. Orientering omkring pressedækning af aftalen

Pkt. 3 – ref.

Per redegjorde for forløbet omkring forhandlinger med Nyborg Kommune om fritagelse for jagtlejebetaling
for Nyborg Jagtselskab samt Hjulby Mose Jagtselskab.
Per orienterede om forløbet omkring pressedækning.

4.

Diskussion omkring sagsbehandlingen og fremtidig aftaler af lign. karakter
a. Hvad er Jægerrådets rolle i den ovenstående sagsbehandling
b. Hvad er Jægerrådets generelle rolle i forhold til bl.a. følgende:
Reguleringskorps
Naturformidling
Opinionsdannende overfor almindelig borger i Nyborg Kommune
c. Hvilken rolle bør Jægerrådet have i lign. sager fremadrettet
d. Hvilken holdning har Jægerrådet til aftalen/sagsfremstillingen
Pkt. 4 – ref.

KS redegjorde for jægerrådets rolle i forbindelse med verserende sag.
Desværre har jægerrådet ingen rolle spilet i sagsbehandlingen, hvilket burde ske, da jægerrådet
repræsenterer alle jægere i kommunen og derfor også har en holdning til sagen.
Desuden ytrede flere, at det i sagsbehandlingen ikke er fair at bruge argumenter, som arbejde med
naturformidling etc., da dette er et anliggende under jægerrådet og dermed ikke noget den enkelte
forening kan anvende for at fremme egne interesse på netop et punkt, som denne sagsbehandling mellem
en enkelt jagtforening og kommunen
Der var enig om blandt de fleste deltagere af mødet, at jægerrådet fremadrettet bør have en rolle i
forbindelse med lignende sager. Dermed ikke sagt, at jægerrådet skal være medbestemmende i alle sager,
men blot en løbende orientering, som der i givet fald kan reageres på undervejs.
Det er jægerrådets holdning og konklusion, at jægerrådet kan integreres i lignende sager, da jægerrådets
rolle bl.a. er at være bindeled mellem de enkeltes jagtforeninger meninger og holdninger
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Præsentation af indkommende forslag / kommentarer til aftalen
De enkelte forslag/kommentarer fremsættes nedenfor under overskrifter.
De vil på mødet blive præciseret yderligere
a. Flere nyjægere på jagterne
b. Skal alle have ret til områderne

Pkt. 5 – ref.

Per fremlagde hovedpunkterne i nuværende aftale mellem Nyborgjagtselskab og Nyborg Kommune og
aftalen mellem Hjulbymosejagtselskab og Nyborg Kommune
For Nyborg Jagtselskab gælder følgende i hovedtræk
Ca. 20 faste medlemmer af foreningen, som har fortrinsret til jagterne under Nyborg
Jagtselskab
Ca. 70 medlemmer fra ventelisten kan inviteres med på jagterne.
Der blev spurgt ind til udvælges processen for invitationen af de resterende medlemmer i forbindelse med
overskud af pladser på den enkelte jagt via de ca. 70 medlemmer.
Der er ingen faste regler for, hvordan de ca. 70 medlemmer udvælges.
Nyjægere kan kun inviteres, så vidt de melder sig på ventelisten
Der inviteres altså ikke nyjægere for de andre foreninger i kommunen
Ønsker medlemmer i de andre jagtforeninger at deltage på disse jagter, kræver det en optagelse på
ventelisten.
For Hjulbymose Jagtselskab gælder følgende i hovedtræk
Nyborg Jagtforening, Nyborg Strandjagtforening og Nyborg Jagtselskab skal stille med 5
mand pr. jagt.
Der afholdes et antal jagter. Derudover afholdes flere aftner med trækjagt på ænder og
gæs.
For deltagelse i jagterne kræves medlemskab i en af de tre foreninger
De kunne ikke nås til enig om, hvor mange som skal have mulighed for at gå på jagt i områderne.
Det er derfor op til de enkelte jagtforeningers bestyrelser at diskutere dette i deres egen jagtforening,
hvorefter der indkaldes til jægerråds møde ultimo september
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Diskussion omkring fremtidige forhold for områderne.
Der ønskes en klar tilkendegivelse/anbefaling af Jægerrådet i hvilken retning man ønsker for fremtidig aftale for
områderne.
a. Skal der fortsæt arbejdes på nuværende konstellation
b. Skal der evt. arbejdes for en anden konstellation og i givet fald hvordan
c. Skal der evt. være mulighed for andre foreninger at bruge området til jagt, hundetræning eller lign.

Pkt. 6 – ref.

Der henvises til pkt. 5

Der var tilkendegivelse fra Hjulbymose Jagtselskab, at der kunne åbnes op for hundetræning for andre
medlemmer end fra de tre jagtforeninger under Hjulbymose Jagtselskab.

7.

Opsummering af aftaler – nuværende og fremtidige aftaler for jagt på kommunale arealer omkring Nyborg

Pkt. 7 – ref.

Konklusionen for mødet er, at der for nuværende fortsat er lidt uenighed om, hvorvidt aftalen og
sagsbehandling mellem Nyborg Jagtselskab og Nyborg Kommune vedrører jægerrådet og dermed alle
medlemmer af en jagtforening i kommunen.

8.

Evt. – aftale ny mødedato

