Årsmøde Jægerråd Nordfyn
27-01-2016.
Referat af Årsmøde Jægerråd Nordfyn
1 Valg af dirigent
Kaj Rasmussen blev valg ved akklamation
2 Valg af stemmetælle.
Helge Pedersen blev valgt
3 Formandens beretning.
Det var en lidt svær start på arbejdet i Jægerrådet da ingen rigtig viste hvori vort arbejde bestod, et kursus
skulle hjælpe os men blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Det er for dårligt at vi i DJ ikke kun finde
deltagere noki de forskellige jægerråd. Der er planlagt kurser i 2016 hvor jeg er tilmeldt.
Dyrskuet bliver måske ikke til noget på grund af høje udgifter.
Fjordens dag i september havde vi en flot stand som var godt besøgt selv om vejret ikke var det bedste.
På Nordfyn har jagtforeningerne mistet 65 medlemmer, mange ny jægere forsættet ikke deres
medlemskabet efter periode med rabat. Det skal der rettes op på vi må ikke miste medlemmer.
Jagtmesse på OCC bliver ikke samme set up mere, da kredsen har meldt fra til at være medarrangører, men
forbundet deltager med en strand på 200m2
Det er valg år i år vores formand Klaus Lind er på valg og Lennart opfordret til at komme med input til dette
valg.
Kredsformanden George genopstiller som kredsformand og som suppleant til HB for kredens.
Jægerforbunde har fået ny hjemmeside og kredsen ligeså. Er lidt svære at finde rundt på men lidt øvelse
går det fint, med at finde de ønskede oplysninger.
Vild forvaltning.
Jagttider. Til 2017.
Spørgsmål
Medlems tilbagegang For Nyjæger måske kunne man melde dem ind i den for
4. Økonomi ved. Lars.
Kassebeholdning 6696,5kr pr 12/2-15

Udgifter for 2476,85 til div arrangementer
Indtægt fra ølsalg 648,85kr
Kassebeholdning 4868,50kr pr 26/1 2016.
5.Beretning den grønne råd- Hans K
Frans Rode er i ”Det Grønne råd” blevet udvidet med en plads fra Centrovice. Og emnerne har handlet
meget om vandløb og Kommune politik hvad der rør sig.
Natur 2000 er drøftet og faldt på plads. Der strandjagt ikke mange deltager. Det fredet område ved
flyvesandet er der lavet høringssvar. DN fylder meget på møderne -- -forslag
Lisbjerg mose – en rydningsplan……????
Grindløse å Jægerforbundet burde lave materiale til at understøtte det arbejde der skal laves i DGR som
mange af de andre foreninger gør.
Reguleringsjæger – indkøbt fælder for 10000kr sponseret af Nordfyns kommune der er ikke mange
opgaver.
Mødet om Odense Fjord (Lennart) mødte de ca. 70 personer op og de hørte lidt om jagtformer i fjorden, af
mødet blev der nedsat et udvalg omkring Sorte husene som skulle håndtere udfordringerne der, så ikke alle
skulle høre men klares det lille udvalg. Og der er nu nedsat et råd der behandler spørgsmål om jagten i
Odense fjord.
6 Hjortelag og regulering –HCN
Der er udannet 51 regulerings jæger på Fyn. Nogle steder er der god kontakt til kommunerne og men ellers
har der ikke været de store opgaver.
Mårhund, judas dyret er blevet skudt, og der på landsplan nedlagt 788 (skudt el trafik) ---lidt effekt har det
haft. Det er sidste år man må træne på levende ræv i gravtræning. Der for bliver der lavet grave på
Elmelund så der kan afholdes gravsøgende hunde kursus.
HCK berette om udfordringerne omkring Hjortevildtet men en stor ros til dem der har sluttet op om
Hjortelag. Som har kørt rigtig godt her på Fyn. Der blive nok lavet om så der fremover kun blive 3 hjortelag
på Fyn.
Pgr. ikke ok forvaltning af krondyr kommer der nu et nyt oplæg til Hjortevildt. Der har været møder
omkring hjortevildt.
Kaj R efterspurter om holdning til om man ønskede man ønskede lokal forvaltning.
Forsamlingen var enig om hvis der kunne laves lokale hjortelag med egner jagtider så var det vejen frem.
7 Bestyrelsernes sammensætning.

Der skal ikke vælges, hver jagtforening stiller med deres kandidat, og Lennart formanden, er først på valgt
til næste år
8 indstilling af delegerede til repræsentantskabet
Lærerrådet stiller selv delegeret.
9 kredsen arbejde. Georg G. Jensen.
Har været formand 9mdr. bølger går højt en gang imellem, men man kommer altid til enighed.
Man bestemmer selv hvem der hvem der sidder i kreds 5 ved valget til jægerråds formand.
Formanden bruger godt 2,5 timer pr dag. På arbejde for kredsen så det bliver til mange timer
Dyreskuddet er gået godt, godt 53000 besøgende, alle kom dog ikke forbi. Prisen for standen er blevet for
dyr derfor ønsker kredsen at deltage på livsstilmessen i pinsen 14-16 maj, på Valdemar slot og det koste
ikke noget at deltage. Bliver endelig behandlet på næst kredsmøde.
387 til haglprøve-- 53% bestod. Hvilket ikke helt godt nok.
Vi har i kredsen udannet 8 Kredsunderviser i flugtskydning hvis opgave bliver at holde alle instruktører på
Fyn opdateret.
Ny hjemmeside fra kredsen Torben sørger for opdatering. Så send gerne arrangementer og andet ind så
information kan komme ud.
Årsmødet 2016 er den 3 marts og bliver afholdt som dagsmøde.
Spørgsmål --Der blev ytret utilfredshed med nye hjemme side og medlems system.
Der 16 medlems kategorier i jægerforbundets medlemssystem som der skal ryddes op i.
Der blev fra forsamlingen opfordret til at kredsen skulle støtte de små jagtmesser rundt omkring på Fyn
med deres deltagelse ikke kun på Valdemar slot.
Der bliver opfordret til at skydeinstruktøren ved undervisning i haglskydning bliver bedre på instruktion /
pædagogisk vinkel.
10. Hovedbestyrelsens arbejde. Kaj Refslund.
Kaj R kom rundt omkring de emner der arbejdes med.
Der 55 ansat i forbundet og med 80 mill.kr. omsætning via medlems indtægter, Medlemskab skal reduceres
fra 16 typer til 6-7 typer. Med 3000 frivillige TR er det en stor organisation.
Der diskuteres Natursyn. Udsætnings forlig 2017 og Nye jagt tider.

Jagtens hus er ved at være klar til overdragelse ca. 1 juni. Jægerforbundet klare sig godt på den politiske
bane ses bla. På en nye vedtaget knivlov.
Den nye Naturplan har forbundet også stor indflydelse på via det politiske arbejde.
11 Indkomne forslag
Indstilling fra et medlem, at men skulle få ophævet særfredningen på blisgæs i Bogense kommune, kaj
Refslund tager det med retur til forbundet.
12 eventuelt
intet

Dirigenten og formand Lennart takkede for god ro og orden.
Mødet er slut.
Referent: Lars Nyholm

