Jægerråd i Svendborg
ÅRSMØDE
19-1.2016

1. Til dirigent valgtes Per Serve (ca 30 fremmødte)
2. Formandens beretning: Torben Jensen præsenterede bestyrelsen i jægerråd Svendborg.
Sammenholdet i kredsen er rigtig godt og Georg gør det godt. Samarbejdet med de ansatte i DJ
fungerer lige fra jurister, webkoordinatorer konsulenter og lignende. Hjortelav er ikke et ønske i
jægerråd Svendborg, og både Bestyrelsen og Årsmødet bakker 100 % op om dette. Vi bakker op om
DJ’s forslag hvis det sikre den lille mands ret til at skyde en fuldskuffel 1-100 ha. Dog ser vi gerne at
der ikke bliver brunstjagt. Husk man når lang med en sober tone. Brug jægerrådet i spørgsmål
omkring jagt, de ved hvad der rører sig og har kontakten til de lokale foreninger. En
sammenlægning af foreningerne i Svendborg kommune under jægerrådet er en ting der skal
undersøges da det er svært at holde aktivitets niveauet i de små foreninger. Meget arbejde til få
deltagere. Det må selvfølgelig ikke gå ud over lokale velfungerende aktiviteter såsom,
hundetræning , vildtspisning, fisketure, osv. Sammenlægning kunne være et løft i forhold til synergi
mht. skydebane, jagtsti, kragejagt osv. Derudover er det en kæmpe fordel over for kommunen i
situationer hvor der skal forhandles at det er en forening med en stor tyngde. En mulig skydebane
ved Klingstrup skrider stille og roligt frem, man kan vel sige at processen fortsætter så man får
ryddet knasterne stille og roligt af vejen i den rigtige rækkefølge. Fra lodsejeren, DJ, kommunen og
vores side er dialogen meget positivt. Det bliver spændende når det skal besluttes politisk, men
med så meget andet er tidslinjen laaaaang.
Svendborg Strandjagtforening udmeldelse af DJ er en træls historie som nødig skulle gentage sig.
Pilen peger lidt i begge retninger , men man kan vel sige at rettidig omhu havde været på sin plads
her.
Kredsformandens beretning: Georg Jensen havde en pose blandede bolsjer med. Vigtig at vi bakker
op vores forskellighed til trods, en god saglig debat, efterfulgt af en enig beslutning, eller en
flertalsbeslutning som skal accepteres. Bruger ca 3 timer dagligt på arbejdet, i JKF Svendborg er der
1047 medlemmer i 13 foreninger. Medlem tilbagegang er på 54 stk.
Hjortevildt: Er nød til at tænke i nye baner, ca. 50 % har et hjortelav på Fyn, men der er mange
særinteresser. Kredsen bakker op om DJ hjortepolitik dog uden brunstjagt. Dyrt at være på
dyreskue, men der er 53000 besøgende. På OCC har vi fået tilbudt 200 m2 men har takket nej. Der
har været 5 haglskydeprøver på Fyn med en beståelsesprocent på 53. HB har foreslået at vi skal
være 70 kredsundervisere heraf 8 på Fyn til at undervise flugtskydningsinstruktører. Det samme
med hunde hvor man på fyn skal have 2 kredsundervisere, til opgradering af hundeinstruktører. Ny
riffel koordinator : Poul Erik Nielsen. Ansvar for skydevogn Arne Greve. Bue koordinator Steffen
Jensen mangler en afløser. Der er mulighed for op til 10 skydninger i Elmelunden ved Odense. HB
søsætter mange gode projekter men de skal også føres ud i livet. HUSK DET!!!!!!!!
ÅRSMØDE i kredsen er den 2 marts kl 18 i Ejby.

Rågeregulering: Hugo Eriksen fortalte at reguleringen var forløbet fint dog med en
afskydningsprocent der er til den lave side. Der er skudt 1,2 fugle pr. rede, og det skal gerne op på
2,0 fugle eller mere for at holde dem på nuværende niveau.
Kaj refslund fra HB fortalte at man omsætter for 80 millioner årligt, der er 3000 tillidsfolk og 50
medarbejdere. Jagtens hus står færdig i juni med et budget der holder, det har været en god
proces, og sammenlægningen er også godt for ånden i huset.
Hovedformålet med hjorteforfaltningen er ikke flere dyr men stærkere dyr.
Claus lind Christensen formanden fortalte om arbejdet i jagtens interesse, om vildtforvaltningsråd,
fredninger, samarbejder på tværs og om hvordan man fik tingene til at gå op i en højere enhed.
Et spændende indlæg hvor man fik indtryk af hvor kompleks ting er, og hvor man også fik indtryk af
at vi godt kan være tilfreds med det arbejde der udføres.
En god og saglig debat prægede aftenen, i de hyggelige lokaler Stenstrup lunde jagtforening havde
stillet til rådighed.
Jeppe Ottosen

