
                                                                                                                                                           

Jægerråd nordfyn 

 
Referat:  Jægerråd nordfyns  møde d. 30-08-2016 i Otterup. 

 

Deltagere: Frowin Lennart Rasmussen, Hans Kristian Nielsen, Helge Pedersen, Jens Arne Knudsen, Henrik Demant 

   Lars Mortensen samt Leif Tyrsted. 

Fra/afbud Kim Falck Grony, Arne Eriksen. 

Næste Møde:  24-10-2016 i Særslev. 

Siden sidst: 

Undertegnede beder om at vi først tale om Kaj under punkt 5. Kredsen var repræsenteret på livsstil messen på 

Valdemar Slot i pinsen, super givende udstilling på tros af vejr og tidspunkt vi deltager næste år igen hvis vi får den 

rigtige aftale. Valdemar slot afløser Dyrskuet som er et meget dyrt bekendtskab. Jens Arne mente at det var forkert 

at droppe dyrskuet. Jeg var til evalueringer på udstillingen på OCC. DJ og os der deltog var meget tilfreds med det 

nye koncept som gav medlemmer m.m. OCC gav også udtryk for stor tilfredshed med stand og det fine samarbejde vi 

havde. Kredsen vil fra 2018 igen overtage udstillingen med et koncept ala 2016, vi er begyndt på forberedelserne. 

OCC arbejder med en hel hal (sjovt udtryk) kun med hunde og ting relateret til denne gruppe. Der var lidt tale om 

hvorfor DJ havde overtaget, og hvorfor at kredsen stoppede, jeg fortalte hvor stor en økonomisk belastning en sådan 

udstilling var samt hvor ufattelig mange mandetimer der blev brugt. Der blev stillet spørgsmål om hvordan vi havde 

behandlet personer der tidligere har trukket et stort læs, jeg forsøgte at svare efter bedste evne, refererer ikke 

navne, men meget kritik skyldes uvidenhed eller forkert orientering. Formandsmødet d. 29-04-2016 uden de store 

nyheder. Repræsentantskabsmødet d.30-04-2016 var et meget tamt bekendtskab, formanden blev genvalgt uden 

modkandidat. Læs referat på hjemmesiden. 

Jeg har været til indledende møder om fjordens dag. Jagt på Fjorden afholder møde d.5-9, jeg kan ikke deltage men 

Hans Kristian deltaget for Grøn Råd så vi får viden derfra. Der er kommet høringssvar fra Natur 2000. Jeg er inviteret 

til møde i Nordfyns kommune d.5-9-16 angående problemer med påkørt hjortevildt, jeg kan ikke deltage da jeg har 

møder i DJ, der må ikke sendes stedfortræder, men jægerne er repræsenteret ved formanden for Hjortevildt lauet. 

Jeg var til møde d.29-08-16 om ny formand til Den Fynsk hjortevildt gruppe, uha det er op af bakke, vi fandt ikke en 

ny formand men indkalder til et nyt møde. Der blev talt meget frem og tilbage men i en pæn tone, der var kritik af at 

indkaldelserne til mødet ikke var kommet langt nok ud, selv på grund af mange opslag mail og nyhedsbreve. Hans 

Kristian kom med indlæg. Hans Kristian kom med kritik over jeg ikke bakkede ham op på mødet d.29-8, jeg mente 

ikke at jeg skulle blande mig på den made sagen blev fremlagt. 

Nyt fra det Grønne råd: 

Hans Kristian orienterer om at der har været afholdt eksklkosion til Flyve sandet samt besøg ved Lars Nielsen 

Uggerslev mark. HK henviser til referat på kommunens hjemmeside. 



Nyt Ansigt i Jægerrådet: 

Da Otterups repræsentant havde valgt at stoppe af personlige grunde har OOJF valgt nyt medlem. Leif Tyrsted 

indtræder derfor i stedet for Herluf. Undertegnede siger Herluf mange tak for det arbejde han har gjort i bestyrelsen 

de sidste år og byder samtidig Leif velkommen. 

Fjordens Dag: 

Meget lille interesse fra deltagerne både hvad angår hjælp og finde temaer m.m. vi blev enige om at køre Strand og 

Havjagt. Hans Kristian blev spurt om regulering men han mente ikke det kunne lade sig gøre. Jens Arne har lovet at 

komme op af dagen, jeg forsøger at finde hjælpere men det er meget op af bakke når man skal klare det meste selv. 

Nyt fra kredsen: 

Det overskyggende samtaleemne var Kaj. Undertegnede fortalte hvordan sagen virkeligt hang sammen, dog havde 

jeg noget besvær med at fortælle at jeg var tilstede og skulle måske kende fakta bedre end en ensidig artikel i en 

avis. Jens Arne havde fået påbud fra sin Jagtforening at den på ingen måde kunne acceptere måden sagen var kørt 

på og bad om at få indkaldt til et ekstraordinært kredsmøde for at belyse sagen. Det blev vi dog enige om at det ikke 

var det smarte. Helge fortalte om snakken på Strandager og mente også at det var en forkert måde bestyrelsen 

havde klaret denne sag. Hans Kristian var også meget tændt da han mente at bestyrelsen havde grebet det helt 

forkert an, at rose Kaj på årsmødet og så fyre ham, hvorfor vi ikke havde bragt Kajs fejl frem på årsmødet, han 

fortalte også hvordan kredsen fjernede folk efter for godt befindende og vi nu igen skulle til at slagte en mere. Hans 

Kristian gjorde også opmærksom på at jeg ikke bakkede ham op på et møde om hjortevildt nogle dage tidligere samt 

hvem der havde ødelagt (med navns nævnelse) alt arbejde i Hjorte laugene, Hans Kristian fortalte om det store 

arbejde han havde lagt i hjortearbejdet og at bestyrelse kun modarbejde ham. Ord som falsk referat, samt 

diktatorisk opførsel af vor formand blev flittigt brugt. Lars syntes også det var meget forkert den måde det var 

foregået på, han henviste til tiden med den kolde krig. Henrik og Leif havde også spørgsmål til sagen som blev 

drøftet. Det var et enigt jægerråd der mente at sagen var grebet forkert an af bestyrelsen, men vi mente på 

daværende tidspunkt at det var den bedste måde, af hensyn til Kaj og måske undgå en masse palaver. Da jeg skal 

bringe kritikken videre til næste møde i kredsbestyrelsen foreslog jeg at fremsende mit indlæg til bestyrelsesmødet 

så jægerrådet kunne se det og komme med indsigelser. 

Jeg forsøgte efter bedste evne at besvare de mange spørgsmål og påstande, jeg gjorde klart hvorfor vi var nået så 

langt og at alt vor gjort på denne måde for at skåne Kaj da vi alle holder meget af Kaj som person og ikke var 

interesseret i at skade ham, jeg fortalte at det var en enig bestyrelse, ikke kun en diktatorisk formand der forfattede 

en mail til Kaj hvor vi gjorde klart at hvis han selv trak sig, ville dette møde aldrig havde fundet sted og han kunne 

begrunde sin afsked som han ville,  det er en måde der er brugt i erhvervslivet for der er ingen grund til at hænge sit 

snavsede vasketøj frem eller skade en menneske der har så meget godt på sit cv. Hans Kristians bemærkning om at 

jeg ikke bakkede ham op tager jeg ikke så tungt da det var et hjortemøde hvor vi ikke skulle diskutere Kaj, jeg 

forklarede også at man ikke begyndte at stille alle de kritiske spørgsmål til Kaj på årsmødet uenighed forsøges at 

afhjælpes i egne rækker, jeg forsvarere angrebet på bestyrelsen vedrørende hjorte laug, en meget groft personlig 

angreb uden nogen saglig begrundelse, jeg fortalte det var noget ensidigt vrøvl da vi grundlæggende ikke har noget 

mod laugene men at bestyrelsen har forskellige meninger at bestyrelsen fjerner folk efter behag er også en slem 

beskyldning, vi har bedt en om at forlade os efter en meget uheldig opførsel over for personale på Kalø, slagte en 

mere ja måske vi har en JUDAS mellem os. Jeg forklarede også hvorfor andre ikke er med i bestyrelsen mere Hans 

Kristian fortalte at vi ikke skulle regne med noget hjælp fra laugene til at finde en ny formand. Falsk referat, jeg er 

rystet hvordan kan man blive ved med at fremture med sådanne påstande, man kan da ikke tale om et falsk referat 

når der ikke er skrevet noget. Til orientering står der i vore vedtægter at personsager ikke skal føres til referat og der 

må heller ikke refereres fra et møde før der er skrevet referat. Jeg blev gjort opmærksom på at jeg var på valg ved 

næste årsmødet, om det var en advarsel eller bare hjælp til en ældre hukommelse ved jeg ikke. 

 

Kommende aktiviteter: 

Vi talte kun om Fjordens dag ikke meget opbakning ingen ideer til aktiviteter, og ingen tilsagn om deltagelse. 



 

Næste møde: 

24-10-2016 i Særslev mere senere. 

 

Eventuelt: 

Hyggesnak under forplejningen, hvor mange ting blev vendt uden for referat. 

 

 

Referent 

Frowin Lennart Rasmussen 

 

 

 


