Referat af bestyrelsesmøde i Assens Jægerråd
d. 24. November 2015, Solgårdsvej 6 Skalbjerg 5492 Vissenbjerg
Deltagere: Morten Asserbo, Jørgen Pedersen, Jørgen Hansen, Henning Breith, Jørgen Nielsen
Dagsorden:
1. Evaluering af Debatmødet i Ejbyhallerne 29. Oktober
2. Oplæg til Årsmødet i Jægerrådet 6. Januar
3. Orientering fra Reguleringskorps, Grønt råd og Arbejdet i kredsbestyrelsen
4. Hvad er vores holdning til regulering af diverse vildtarter, fremfor jagttider
5. Hvad er vores holdning til udsætning af vildt, det er et stort emne i jagttidsforhandlingerne
6. Er der for langt fra Jægerforbundet til Jagtforeningerne
Referat:
1. debatmødet i Ejbyhallerne var udmærket men vi ved ikke om hovedbestyrelsen lytter til de
mange input. På næste kredsmøde d. 2. december vil Kaj Refslund blive bedt om at
redegøre for hovedbestyrelsen udbytte af debatmøderne og eventuel handlingsplan på
grundlag af resultatet.
2. Til årsmødet den 6. januar har vi tidligere talt om muligheden for en gæstetaler fra en af de
andre grønne organisationer og Jørgen Pedersen har fået kontakt med John Andersen fra
DOF. Jørgen har foreslået emner som invasive arter, fodring, krager, måger, men John
Andersen synes at være mere interesseret i andre emner (bl.a. engområder) og umiddelbart
lyder han en smule aggressiv, men vi blev enige om at holde fast ved personen, Jørgen har
dog endnu ikke fået endeligt tilsagn.
På årsmødet vil Kaj Refslund også få lejlighed til at redegøre for udbyttet af debatmøderne.
På årsmødet skal desuden vælges deltagere til repræsentantskabsmødet i juni.
3. Der er ingen aktiviteter i reguleringskorpset. Jørgen Nielsen sender lidt materiale til Jørgen
Pedersen til brug ved præsentation for de øvrige medlemmer i det Grønne Råd.
4. Vi går ind for ”rigtig” jagt fremfor regulering
5. Vi diskuterede risikoen for begrænsninger ved næste udsætningsforlig 2017, men der var
ingen egentlig konklusion.
6. Ja, der er stadig for langt fra Jægerforbundet til jagtforeningerne.
Efter gennemgang af dagsordenen diskuterede vi et nyt notat om igangværende politiske sager som
Jægerforbundet arbejder med, det omfatter knivloven, oprettelse af et våbenråd, politiets
sagsbehandlingstider, jagttidsprocessen, udsætning af ænder,fasaner og agerhøns, jagt og regulering
på ringduer, EU-våbendirektiv, gravsøgende hunde, regulering med bue, løse katte.
Brunshuse d. 27.11.15
Jørgen Nielsen

