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Dagsorden
1.

Velkomst ved mødeleder Kristian Spodsberg
a. Valg af referent

KS bød velkommen, beklagede fravær af to medlemmer, redegjorde for dagsorden samt årsag til denne
samt valgte SL som referent.
Drøftelse af jagt etc. på kommunale arealer i Nyborg Kommune
2.

Gennemgang af presseomtale. Hver deltagere får lejlighed til at kommentere på artikler bragt i FS.
Og hvordan vi skal forholde os til det fremadrettet

KS gennemgik div. Presseomtale og forklarede bl.a. at et par medlemmer har henvendt sig direkte til
Nyborg Kommune vedr. Hjulby Mose samt kommunens øvrige arealer p.t. udlejet til Nyborg Jagtselskab. KS
bad hver enkelt tilstedeværende kommentere på artikler bragt i Fyns Stiftstidende samt komme med
forslag til hvordan Jægerråd Nyborg skal forholde sig fremover. PNO oplyste at Nyborg Jagtselskab har valgt
p.t. ikke at udtale sig til pressen.
3.

Drøftelse af Nyborg Kommunens henvendelse/opfordring efter genbehandling af lejeaftale i Teknik og
Miljøudvalget d. 17. august
Der henvises til bilag, hvor Nyborg Kommune bl.a. opfordre til, at flere indgår i partnerskab for Hjulby Mose

Nyborg Kommunes henvendelse efter genbehandling af lejeaftale Nyborg Jagtselskab og Hjulby Mose af 17.
august blev drøftet herunder navnlig Kommunens opfordring til at flere aktører kan samarbejde om Hjulby
Mose.
4.

Drøftelse af fremtidig køreplan for jagt på kommunale arealer
a. Hvad er den enkelte jagtforenings holdning til fremtidig muligheder?
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Er der behov for ændringer, eller er nuværende konstellation ok?
Hvis man ønsker større inddragelse, i givet fald i hvilken form?

b. Hvordan organiserer vi os fremadrettet i forhold til kommunen?
Hvis der behov for ændringer, så er målet ikke en konklusion, men at få fastlagt køreplan for hvordan vi
kommer videre.
Hvis der er behov for ændringer, så ønskes ideer og holdninger præciseret af rådets medlemmer.

Fremtidig køreplan for kommunale arealer blev drøftet. KS bad om holdninger fra de enkelte foreningers
deltagende repræsentanter. Flere deltagere kom med mandat fra deres bagland til at arbejde han mod en
fælles løsning for kommunens samlede arealer. PNO måtte som repræsentant for Nyborg Jagtselskab
meddele at man havde svært ved at acceptere en fælles løsning, men at man godt evt. ville samarbejde ved
henvendelse fra andre foreninger. MQ oplyste at han kom med et klart mandat fra baglandet til at arbejde
for en fælles løsning for alle kommunens arealer. PNO argumenterede for at arbejde på en dialog om fælles
aktiviteter og tiltag med Nyborg Jagtselskab.
JÆGERRÅD NYBORG arbejder hen mod en fælles løsning for Hjulby Mose. Dette afventer et forslag fra de
nuværende aktører i Mosen. Dette er p.t. under udarbejdelse.
5.

Opsummering af aftaler –fremtidige aftaler/køreplan for jagt på kommunale arealer omkring Nyborg

Et flertal i JÆGERRÅD NYBORG arbejder for en fælles løsning for kommunens øvrige arealer.
Nyborg Jagtselskab arbejder på dialog om fælles aktiviteter og tiltag.
Når JÆGERRÅD NYBORG får forelagt forslag fra Hjulby Mose vil dette blive behandlet og en fremtidig
køreplan vil blive forelagt for Kommunen på et aftalt møde hvor alle fra JÆGERRÅD NYBORG deltager, + en
repræsentant for Nyborg Strandjagtforening.
6. Evt. – aftale ny mødedato
KS gav et kort resumé af det aftalte på mødet.
Under eventuelt oplyste MQ at der p.t. var enkelte ledige pladser til salg på jagter i Hjulby Mose. MQ mailer
dette til Jægerrådets medlemmer. Årsmøde JÆGERRÅD NYBORG blev fastlagt til 21.jan.2016 et sted i
Nyborg. MQ undersøger muligheder. Tema: evt. Nils Søndergaard fra Kalø. Emner f.eks. skovduer,
markvildtlaug, udsætning, vildtplantning eller andet. Kredsårsmøde blev oplyst til 2.marts 2016. KS gjorde
reklame for debatmøde i Ejby den 29.okt.2015. Ny mødedato kommer når PNO og KS modtager forslag fra
Hjulby Mose.
KS afsluttede mødet og takkede for god og konstruktiv debat.

