Jægerråd-Faaborg-Midtfyn
Bestyrelsesmøde d.8-12-2015
Sted: Hos Jens
Tilstede: Jens Thomsen, Flemming Sørensen, Peter Reitz, Jesper Langfeldt, Fini Kjærsgaard.
Fraværende: Jerrik Andersen, Kim Broholm, Ejgil Jensen.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat
Post og siden sidst
Årsmødet d. 12. jan. (Valg af nye bestyrelsesmedlemmer)
Repræsentanter til repræsentantskabsmødet.
Kommende forvaltning af hjortevildtet.
Skydebane.
Grønt Råd
Eventuelt

Ad1. Godkendt
Ad2. Arne Greve har sagt ja til, at stå for opbygning af skydeplads i Elmelund. Samtidig har han overtaget
skydevognene igen. Peter Storm er fratrådt posten som riffelkoordinator, Poul Erik Nielsen tager over.
Skydeudvalget har været til møde angående skydebane på Brahetrolleborg. Det blev et nej på grund af støj
og placering (Kræmmerhaven).
Ad3. Jesper L. og Jerrik A. ønsker at fratræde bestyrelsen, på det kommende årsmøde. Jesper hører Søren
Andersen angående bestyrelsespost.
Jane Heitmann deltager ved årsmødet, hvis hendes arbejde tillader det.
Ad4. Lørdag d.30-04-2016 afholdes repræsentantskabsmøde i OCC, Odense.
Deltagere: Jens, Peter, Flemming, Fini og suppleant Ejgil.
Ad5. Det nyeste udspil fra den nationale hjortevildtgruppe, er en dårlig løsning, med afskydning af hjorte i
brunsttiden (1/9 – 15/10). Vores bud er 1/11 – 31/1 (her kan der hurtigt skrues på datoen, hvis der skydes
for meget).
Ad6. Udvalget har været til møde med kommunen d. 2/12. Kommunen har rettet henvendelse til
miljøminister Eva Kjær Hansen, med henblik på, at få ændret reglerne om skydetid. ”De regler er, som de
skal være” var svaret fra ministeren. Nyeste udspil fra os er 2 hverdage og 1 lørdag om ugen + max. 4
søndage om året.
Ad7. Møderne i Grønt Råd er mest orientering til os (foreningerne) fra kommunen. Sidste møde var på
Trente Mølle, hvor vi blev orienteret om kommuneplanen, Natura2000 områderne, bivenlig tilsåning af
brakområder.
Ad8. Næste møde aftales efter årsmødet.
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