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BØLLEMOSEVEJ 15 

GUDBJERG 

Referat 

1. Referat fra sidste møde (årsmøde) 

Godkendt, med den bemærkning at det er ærgerligt, fremmødet ikke er større når både Claus 

Lind og Kaj Refslund er der. 

2. Kredsformand Georg Jensen orienterer om kredsundervisere og deres rolle. 

Har fået 750000 kr fra Aage Jensen fonden bl.a. til brug til overbygning til kredsundervisere i 

flugtskydning. Der er pt.8 instruktører på Fyn, en for hver kommune med undtagelse at Ærø og 

Middelfart. På sigt er det planen at der skal være kredsundervisere inden for hver gren: hunde, 

hagl, riffel…… 

3. Orientering omkring status vedr. skydebane. 

Mødet er ikke afholdt, men afholdes den 16-6. Snakkede om løst og fast, omkring den nye 

skydebane i en konstruktiv tone. Mange kan drage nytte af den nye bane , Politi  (landsstævne) 

m.fl. 

4. Nye regler for kursusafvikling i kreds 5. 

Skal der afvikles kursus , skal man bruge kursuskoordinator, som sammen med aktivitetsudvalget 

afgør om der er et behov. HVORDAN AFDÆKKES BEHOVET?? , spurgte Claus fra Svendborg 

Jagtforening. På området med skydeinstruktør, afdækkes behovet af aktivitetsansvarlig og 

kursuskoordinatorkoordinator. Claus fra Svendborg Jagtforening var ikke tilfreds med denne 

ordning. 

5. Samarbejde omkring aktiviteter i Jagtforeningerne under jægerråd Svendborg. 

Aktiviteterne bør samles centralt (fælles platform så alle kan se dem) men bør stadig i vid 

udstrækning udspringe lokalt med den, med den forankring der er i det. Svendborg Jagtforening 

ønsker ikke at deltage i dette. 

6. Reguleringsjagter. 

Dispus omkring afvikling af reguleringsjagt på råger mellem Claus og Hugo, da Svendborg 

Jagtforening har budt ind på en opgave hos en privat grundejer, som allerede lå i Jægerrådets 

regi. Der var stor tilfredshed med den måde Hugo afviklede reguleringen af råger på. 

7. Hjortelaug i Svendborg. 

Er ikke eksisterende, og der søges efter en formand der vil påtage sig opgaven. 

8. Repræsentantskabsmøde 2016. 

Et godt møde, men ærgerligt at folk ikke har tid/lyst til at deltage. 

9. OCC jagt og Outdoor, evaluering. 

Normalt kreds 5 der arrangerer, men det blev for dyrt og med for mange mandtimer bunden i 

det. I år blev det arrangeret af arena Fyn/occ og var en kæmpe succes, stadig med frivillige 



jægere, men i meget mindre målestok. 2018 bliver lidt som i år, men med en hel hal forbeholdt 

hunde. 

10. Livsstilsmesse på Valdemar slot. 

Området ned mod søen er forbeholdt jægere, med en masse aktiviteter. 

11. Grønt råds rep. 

Ingenting at beretter, men lover at fremsende referat. 

12. Nyt fra foreningerne under jægerråd. Svendborg. 

Intet. 

13. Nyt fra kreds 5. 

Nyborg og Kerteminde deltager ikke i kredsarbejdet længere.. 

Det er dog uholdbart på den lange bane, at vi ikke alle sammen sidder med omkring bordet. 

14. Næste møde. 

Formanden indkalder umiddelbart efter deres skydebanemøde. 

15. EVT. 

-Brug Facebook 

-Check kreds 5 nyhedsbrev. 

-Husk at anmelde brug af skydevogn til kommunen, dog max.20 personer. 

 

Mvh. jeppe 

 

 

 

 

 

 


