Referat fra bestyrelsesmøde i Jægerråd Svendborg
Bøllemosevej 15, Gudbjerg Skov.
25.april 2017 kl. 19.30
Afbud: Jeppe

1 Godkendelse og underskrift af referat.


Afventer næste møde pga. Jeppe’s fravær.

2 Velkomst og præsentation til Kredsformand Michael Søgaard


Michael lavede en kort præsentation af sig selv, og gjorde klart at han ikke ønsker at bruge
energi på hvad der ligger af ævl og kævl før han trådte til, han søger samarbejdes vej
fremadrettet.

3 Nyt fra Kreds 5.


Kerteminde og Nyborg har valgt at stå uden for kredsarbejdet, øvrige Jægerråd i Kreds 5
deltager. Livstilsmessen på Valdemars slot er på vej, det eneste der betales for ved hjælperne
er kørsel og mad. OCC 2018 bliver kraftigt udvidet med 2200 m2 til hunde og boder. Paw er
ny webkoordinator

4 Nyt fra foreningerne under Jægerråd Svendborg






Svendborg Jagtforening: Havde op til 65 skydende på en aften. Juniorskydning for 9-16 årige
med salonskydning. Har haft 13 igennem til jagttegn. Der afvikles riffelskydning hver onsdag
på banen ved Rødskebølle.
GOJ: Har 24 til jagttegnsundervisning. Hundetræning kører med stor aktivitet.
Thurø: Besøg på bryghus med 15 deltagerer.
Egebjerg (sammenlagt med Stenstrup-Lunde-Kirkeby) Lejbølle med 14 mand. Hundetræning
med 85 deltagerer. Jagtfest afholdt med 92 deltagerer.

- Forslag til fælles aktiviteter i Jægerrådet
Ingen

5 Skydebanen, status
 RGS 90 vil ikke foretage jordbundsprøver på skydebanearealet før der ligger en politisk
godkendelse/accept/forhåndstilkendegivelse. Dette er der forståelse for fra arbejdsgruppen,
hvorfor vi har rykket kommunen for denne. Det kan komme på tale med et samarbejde med
Odense Jagtforening om en evt. hjortebane

- Tilbud fra Christian Dinsen om at indtræde i projektgruppen for
skydebanen.
Jægerrådet ser positivt på dette, men mener det er for tidligt at udvide gruppen. Christian
inviteres med til næste bestyrelsesmøde under dette punkt. Der ligger fastlåste midler i en
skydebaneforening, dette skal vi være opmærksom på.

6. Kragens Dag 2017, evaluering (Mogens og Jeppe)
14 deltagere, der blev skudt 3 krager og afgivet 28 skud Dejligt arrangement med støtte fra
Kredsen. Husk at søge nyjægerpuljen fremadrettet, ansøgningsskema ligger under
jagtforeningsarbejdet/tilskud på DJ’s side.

7. Regulering (Hugo)
Rågeregulering har 49 tilmeldte- og 45 har deltaget i den obligatoriske indskydning. Der reguleres
19 steder i kommunen. Jægerråd Svendborg vil ikke deltage i reguleringen i Bratenskoven på
Tåsinge, idet der skønnes at sikkerhedsforholdene ikke er i orden til dette, pga.
Svendborgsundbroen. Bestyrelsen vil gennem Grønt Råd i Kommunen forsøge at få bevilget
veste, til næste sæson, med teksten ”Reguleringsjæger”. Svendborg Jagtforening regulerer 5
steder med 346 reder i alt. Der indberettes fælles gennem Hugo.

6 Punkter til næste møde
Orientering fra Christian Dinsen

7

Eventuelt
Løst og fast drøftet

8

Næste mødedato:
Indkaldes når der er nyt vedr. skydebanen

Mvh. Mogens (ref)

