
Jægerråd Middelfart, Årsmøde den 5/1.2016 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

Velkomst ved formand Niels Chr. Johansen. 

 

2. Valg af dirigent . 
Valg til dirigent forslag og valgt Jørgen Hansen 
 

3. Valg af stemmetællere. 

Stemmetællere Tony Mikkelsen, Poul birkholm og Geog G. Jensen. 

 

4. Beretning ved formanden. 

Startede med at kalde DJ nye hus for magtens hus. Der blev også givet udtryk for dårlig 

forhandling vedr. jagttider så mågerne var blevet fredet, dette har med ført problemer i byerne 

og det er en vanskelig opgave for det regulerings korps vi har. 

Formanden kom ind på at hjorte er et stigende problem, der mangler et fælles fodslag for en 

forvaltning. NCJ mente ikke at det var anderledes i Middelfart kommune. 

NCJ kom ind på de nye regler om rævehold så det ikke re lovligt at holde ræv med henblik på 

træning af gravhund. 

Formanden nævnte også at det hundeudvalg han var medlem af var blevet til et prøveudvalg i 

stedet for 

En stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året. 

Niels Sørensen, kommentere de kommende problemer med gravjagt de a det ikkke er muligt 

lovligt at holde ræv til træning. 

Kaj Reflund svarede at der har været drøftelser på politisk hold men det er ikke noget der bliver 

lavet om her og nu. 

  

5.     Indlæg  fra Grøntråds  Medlen Ib Busk Nilsen 

Ib havde været til et enkelt møde, men så frem til det videre samarbejde. 

 

 6.    Valg af formand.  

         Ikke  på valg. 

                                                                                                                                           

7.     Orientering om bestyrelsens sammensætning. 

Strandjagt: Jørgen Hansen, Gamborg: Frank Pedersen, Indslev: Karsten Kristoffersen, Middelfart: 

Niels Chr. Johansen, Asperup Roerslev Nr. Åby: Svend Åge Christensen, Tanderup: ErlingJjul 

Hansen, Vejlby: Poul Birkholm, Gelsted: Dan Jensen, Ejby Harndrup: Kenneth Elkrog 

 



 

 

8.     Indstilling af 3 delegerede til repræsentantskabsmøde og 1 suppleant. 

Niels Jeppesen, Kenneth Elkrog og Niels Chr. Johansen, supp. Frank Pedersen. 

 

9.    Orientering ved Kredsformand Geog G. Jensen 

GGJ blev valgt den 8/3 2015 og arbejdet i bestyrelsen fungerer fin , med undtagelse af Ærø. Han 

fortalte også at han nok brugte 2-3 timers arbejde om dagen på at være formand. 

Kredsen havde deltaget på OCC ogdet Fynske Fællesskue, det ehar været en sykses men det 

koster mange penge OGG koster 30% af kredsens buget. Der har været tale om mye tiltag til OCC 

men det blev ikke vedtaget. 

Den 2/3 er der Kredsmøde. 

 

10.    Orientering om DJ ved HB medlem Kaj Refslund.  

 Hvad går pengene til fra kontingentet til DJ. Der er 55 medarbejdere på fuldtid,. 

 Det er stadig under 50% af dem der løser jagttegn der er medlem af DJ. 

 Der er nye forhandlinget med udsætning, DJ håber på de nuværende regler, det der er prespå er  

store udsætninger af fasaner og ænder. Lokale jagttider ? , nye arter ?. de ¼ 2018 kommer de nye    

jagttider.op valg. 

 

11.     Indkomne forslag. 

           Ingen indkomneforslag.   

  

12.   Eventuelt. 

 

 


