Referat af bestyrelsesmøde i Assens Jægerråd
Torsdag d. 16. juni 2016
Solgårdsvej 6
5492 Vissenbjerg
Deltagere: Morten Asserbo, Jørgen Hansen, Henning Breith, Vagn-Aage Agri, Jørgen Nielsen, og
Georg Jensen
Dagsorden:
1. Information om kredsarbejde v. Morten
2. Grønt råd v. Morten da Jørgen Pedersen ikke kunne deltage
3. Arrangementet på Valdemars Slot
4. Repræsentant i Friluftsrådet
5. Kvalifikationsskydninger v. Morten
6. Regulering v. Vagn-Aage
7. Dåvildt på Fyn
8. Hjælper til flugtskydningskoordinator
9. Bortskaffelse af tomme patronhylstre
10. Eventuelt
Referat:
1. Kredsen har i år valgt at droppe dyrskuet og i stedet deltage i livsstilsmessen på Valdemars
Slot. Georg kunne dog fortælle at det er muligt, at man vil deltage i dyrskuet næste år hvis
man kan opnå en rimelig pris. Man valgte ligeledes at droppe det store OCC arrangement,
men dette blev så gennemført i Jægerforbundets egen udgave. Dette arrangement gav faktisk
50 nye medlemmer og lige så mange juniormedlemmer. Kredsen vil muligvis gennemføre et
OCC arrangement i 2018.
2. Grønt råd – Kommunen har udlagt et nyt vådområde på 13,2 ha nordvest for Verninge.
Området ligge så langt fra skydebanen så det ikke vil kunne give nogen problemer. Projektet
forventes afsluttet i 2017. Kommunens ønske om at etablere kyststier giver en del problemer
da ikke alle lodsejere er interesserede. Højfyns Friluftcenter har tilbudt at vi kan deltage på
Naturens Dag, men vi har sagt pænt nej tak.
3. Kredsens repræsentant i Friluftsrådet (Knud Hansen) manglede en suppleant og Morten er
blevet udpeget.
4. Arrangement på Valdemars Slot vil blive gentaget til næste år, men måske med lidt ændrede
aktiviteter.
5. Årets kvalifikationsskydning blev gennemført på Strandager Flugtskydningsbane, der er
desværre vigende deltagertal bl.a. fordi nogle er utilfredse med at de ikke kan tilmelde sig på
selve dagen. Morten arbejder på at få løst disse problemer, men måske er der også behov for
øget markedsføring gennem opslag på de fynske flugtskydningsbaner.
6. Vagn-Aage fortalt om deltagelsen i mødet for de fynske reguleringskorps i Ejby, desværre
har vi stadig ingen aktiviteter.

7. Med hensyn til dåvildtet er Hans Chr. Nielsen udtrådt af Hjortevildtgruppen Fyn og der er
ikke valgt ny formand. Proceduren er at Hjortelaugene skal foreslå en ny formand som så
skal indstilles af kredsen og godkendes af hovedbestyrelsen.
8. Intet behov for valg af hjælper til flugtskydningskoordinator da undertegnede gerne hjælper
men blot ikke ønske en officiel rolle.
9. Der er opstået problemer omkring bortskaffelse af tomme patronhylstre ikke mindst fra
flugtskydningsbanerne, da genbrugspladserne ikke må modtage dem. Kommunen har
indkaldt til møde i Assens med Beredskabsstyrelsen og politiet d. 23. juni.
10. Intet under eventuelt
Brunshuse d. 28.6.16
Jørgen Nielsen

