
Jægerrådsmøde / årsmøde 2017  
 
 
Jagtforeningerne under Favrskov kommune afholdte årsmøde i sløjfen i 
Hadsten tirsdag den 24-01-2017  
 
 
Ud af de 13 foreninger der er, deltog der repræsentanter for de 6.  
 
 
Hadsten og omegn – Hinnerup og omegn – Ødum / Hadbjerg – Grundfør 
– Skjød og Galten-Vissing  
 
jagtforeninger.  
 
 
Formand Jørn bød velkommen, efterfulgt af et lille oplæg vedr. mails 
mellem ham og hovedforbundet, og der er plads til forbedringer.  
 
 
Under formandens beretning kom vi ind over hvorfor vi foreninger ikke 
får nogle arealer stillet til rådighed til vores fritids interesse-lige som fx 
håndbold-fodbold osv. gør.  
 
 
Skovrejsningen ved Grundfør blev der også fortalt og talt en masse om.  
Kunne vi jæger evt. finde fodslag med fx skole/fritid – DOF eller andre, 
om fælles interesser til stier-beplantning-shelters ol.  
 
 
Skal vi lave et skovråd og prøve at få indflydelse den vej ??  
 
 
Skydecenter Tirstrup blev også diskuteret og kommunen har nu meldt ud 
at den ikke vil deltage.  
 
 
Jørn opfordrede også til at den kommunikation der er mellem os jæger 
og kommunen skal gå gennem jægerrådet således vi taler med en tunge 
og således står stærkere og ikke mindst står sammen.  
 
 
Vores fælles jagt for nyjæger mangler lidt opbakning af de foreninger 
som er med i dette. Lidt flere deltager, så kunne der måske nedlægges 
flere dyr, for de er der. Årets resultat blev 1 stk rådyr og 1 stk hare.  
 
 
 
  



Krondyrs forvaltningen blev vendt og drejet – både det positive men også 
det negative. Dette køre nu og så må vi lokal foreninger markere os og 
evaluerer mht. forvaltningen men også de nye jagttider. Det er jo trodsalt 
os lokale foreninger der skal være fremme og med til at sætte 
dagsordenen.  
 
 
Vores nye kredsformand deltog også og havde nogle gode input og 
fortalte om arbejdet i hovedforbundet,  
 
samt en god orientering om rigets tilstand og hvad der røre sig i disse 
lag.  
 
 
Husk der er kredsmøde på Skanderborg gymnasium tirsdag den 7. marts 
kl. 19.00  
 
 
En deltager pr 50. medlem  
 
 
Dem der skal til repræsentantskabsmøde aftaler selv med Jørn hvordan 
og hvorledes.  
 
Tak til vores formand Jørn Stovgård.  
 
Tak til vores kredsformand  Torben  Schulz Jensen.  
 
Tak for god ro og orden.  
 
                                                           Jæger hilsen   Claus   Bach   

 


