DJ Langeland Jægerrådet (DJLJ).
Årsmøde, onsdag d. 13. januar 2016 kl. 19.00.
Sted: Borgerhuset i Rudkøbing.
Referent: Ole Kieler Nielsen
Formand Georg Guldberg Jensen (GGJ) bød velkommen til i alt 24 deltagere.
Dagsorden anført i kursiv.
1. Valg af stemmetællere.
Bent S. Larsen og Alfred Andreasen blev foreslået og valgt.
2. Valg af dirigent.
Kaj Refslund blev foreslået og valgt.
3. Formandens beretning for 2015.
GGJ. Der har ikke været den store aktivitet i årets løb. Der er afholdt 1 møde i Jægerrådet. Da
jagtforeningerne på Langeland passer sig selv, giver det ikke aktivitet i Jægerrådet.
Der blev foreslået, at kombinere næste Årsmøde, med et jagtrelateret foredrag eller arrangement. De
langlandske jagtforeninger skal stå for det økonomiske.
Det grønne råd fungerer rigtig godt på Langeland. Der er stor enighed bandt de forskellige
organisationer. Der skal vælges ny formand, som automatisk bliver medlem af Jægerrådet.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, for et godt sammenhold i året der er gået.
4. Valg af formand.
GGJ ønsker at stoppe, da han er blevet opfordret til, at genopstille til formandsvalget i DJ Kreds 5 og har
andre tillidsposter samtidig, som tager meget af hans tid. Som formand for Jægerrådet forventes der
deltagelse ved Kredsens møder.
Da der ikke kunne findes en afløser, indvilgede GGJ i at tage en periode mere.
5. Bestyrelsens sammensætning.
De langelandske jagtforeninger udpeger selv medlemmerne og finder senere formand til Grønt Råd.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
Georg Guldberg Jensen og Ole Kieler Nielsen.
7. Orientering om kredsens arbejde v/kredsformanden.
GGJ. Der er mange spændende opgaver, men også sjove og knap så sjove ting. Bølgerne kan til tider gå
højt i kredsbestyrelsen, men vi skilles altid med et positivt udfald.
Der er 495 medlemmer ved DJ på Langeland.

Kreds 5 deltog ved det måske hidtil bedste Fynske Dyrskue med ca. 56.000 gæster. DJ standen var meget
velbesøgt. En stor tak til alle der ydede en indsats på dyrskuet.
OCC 2016 bliver med deltagelse fra DJ Kreds 5, men i en mindre udgave end tidligere pga. de store
omkostninger. DJ er ved at udvikle nye koncepter, herunder udstillingsmaterialer m.m.
Kreds 5 har afholdt 5 Haglskydeprøver. 387 tilmeldte, 206 bestået, 172 ikke bestået, 9 udeblevet. Det
giver en beståelsesprocent på 53,2. På landsplan, 4712 tilmeldte, 2673 bestået, 1942 ikke bestået, 96
udeblev. Beståelsesprocent på 56,7.
I årets løb har der været udskiftning af koordinatorer. Poul Erik Nielsen er blevet riffelkoordinator. Arne
Greve har overtaget skydevognene igen. Vi mangler en buekoordinator. Torben Jensen er blevet
webkoordinator. Per Bo Sørensen kredskasserer. Kim Broholm jagtstikoordinator.
Sidst i oktober 2015 havde kredsen indkaldt til møde om medlems kategorier og kontingent satser.
Mødedeltagelsen var her meget lav. Hvis hver kreds havde sendt 2 deltagere kunne vi havde været ca.
230 deltagere. Vi var ca. 50!!!!!!!!!! Men mødet var en succes efter min mening. PT har vi 16
medlemskategorier. Er det ikke for mange?? Det er dyrt at administrere. Kontingentsatser. Er det for
dyrt?? DJ er en stor organisation og jo større den er, jo stærkere er vores mandat i
Vildtforvaltningsrådet. Der er mange dygtige ansatte der vil gøre alt for at hjælpe og give gode råd.
Bladet Jæger kommer i en ny og forbedret udgave næste gang.
Hvert år fordeler kredsen ca. 85.000,- kr. til jagtforeningerne. I år var der kun 2 ansøgere. Dette er en
opfordring til at sætte Jer ind i regler og mulighed for støtte til næste år.
DJ og kredsens nye webside. Bruger I den?? Torben Jensen er ny webkoordinator og vil gøre alt for en
dynamisk webside og opdateret med nyheder, som han får tilsendt. Brug ham, så sørger han for
oplysninger på siden.
Til sidst lidt om kredsens årsmøde som bliver et aftenmøde, som vedtaget på sidste årsmøde. Det
afholdes i Ejby Hallerne d. 2. marts 2016 kl. 18,00. Denne gang uden egenbetaling!!! Der bliver udsendt
invitationer med nærmere detaljer. Det gennemføres efter gældende vedtægter. HUSK
TILMELDINGSFRISTEN.
Tak for ordet og et godt møde.
8. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde ved Kaj Refslund (KR).
Hvad bliver kontingentet brugt til? DJ har 55 medarbejdere som arbejder for jagten i Danmark.
Knivloven er blevet ændret pga. indsigelser fra DJ, som et eksempel.
Natursyn: Holdninger til udsætninger i fremtiden? Det skal bestå. Udsætningsforliget skal genforhandles
senest i 2017. Hvordan skal fremtiden se ud med hensyn til ulve, vildsvin og invasive arter? Hvad er der
plads til?
Der er 16 medlemskategorier i DJ som skal begrænses. Løsning skal findes til repræsentantskabsmødet
2016.

Jagttider. 1. april 2018 skal ny træde i kraft. Skal indeholde ny hjortevildtforvaltning. Andre eksempler:
Mere jagt på agerhøns. Mere jagt på fasanhøne. Mere jagt på krager (skumringsjagt). Råger? (kolonier =
larm). Skovmår / husmår? Ræv? Jagttid fremfor regulering. Måger? Skovduer? Jagttid fremfor regulering.
Hjortevildtforvaltning. Ny model skal præsenteres på et møde d. 15. marts 2016. Der skal flere hjorte i
bestanden fremadrettet. Der er for stor og forkert afskydning af hjorte. Der forventes foreslået nye
jagttider med arealbegrænsning. Der skal afskydes flere hundyr og kalve fremfor hjorte. Hjortens
gennemsnitsalder skal blive højere.
Nyt layout på bladet Jæger fra 1. februar 2016.
Tak for ordet og et godt møde.
8A. Indlæg ved formanden for Hjortevildtgruppen Fyn, Hans Kristian Nielsen (HKN).
Udgår da HKN har meldt afbud pga. sygdom.
9. Indkomne forslag.
Ingen
10. Eventuelt.
En artikel, om jagt på dåvildt på Langeland, bragt i Fyns Amts Avis d. 12. januar 2016, blev diskuteret og
drøftet. Artiklen var måske lige grov nok, men manet nogenlunde til jorden, da den var udfærdiget af en
journalist og ikke af formanden for Dåvildtgruppen Langeland. Der blev herefter serveret kaffe, brød og
kage.

GGJ takkede herefter for god ro og orden.

Den 16. januar 2016. Ole Kieler Nielsen.

