Referat af Årsmøde i Assens Jægerråd d.5 januar 2017.

•

Valg af Dirigent.

Vagn Åge Agri blev Valgt:
•

Valg af referent

Jørgen Pedersen blev valgt
•

•

•

Formand Morten Asserbo aflagde beretning
•

Vellykket udstilling på Waldemar Slot

•

Ringe tilslutning til Kvalifikationsskydning i Strandager

•

Faldende medlemstal både i Fyns Kredsen og Assens Kommune, herunder debat om
årsagen, enighed om at det er en udfordring at få unge jægere med i DJ.

•

Vurdering af at EU-våbendirektiv ikke har relevans for danske jægere.

Bestyrelsens sammensætning indtil Dato
•

Formand: Morten Asserbo

•

Næstformand: Vagn Åge Agri

•

Grønt Råd: Jørgen Pedersen

•

Sekretær Jørgen Nielsen

•

Bestyrelses medlemmer Jørgen Hansen, Henrik Bolting, Keld Krogh og Henning Breith

Indstilling til Hovedbestyrelsen
Jægerråd Assens indstiller Georg Jensen til HB. Det konstateredes at Kreds 5 pr. 1. marts står
uden formand og næstformand, man havde ikke umiddelbart nogle kandidater til disse
poster.

•

Delegerede til repræsentantskabsmødet d. 6 maj i Fredericia
•

Det blev besluttet at følgende deltager i kredsmødet: Keld Krogh, Hans Erik Hansen,
Vagn Åge Agri, Jørgen Nielsen

•
•

Beretning fra Grønt Råd
•

Jørgen Pedersen berettede om arbejdet med de nye Natura 2000 planer, hvor der også
er øget fokus på diger og hegn i det åbne land. Herudover arbejdet med Kyststien fra Å
til Damsbo Strand. JP opfordrer alle jægere til at kontakte ham hvis de har emner der
skal tages op i Assens Kommunes Grønne Råd.
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•

Beretning fra Regulerings korpset
•

•

Dåhjorteforvaltningen på Fyn.
•

•

•

•

Korpset har kun haft 2 opgaver, og kan derfor sagtens klare flere opgaver.

Erik Andreasen der er nyvalgt formand for Hjortevildtgruppen Fyn, deltog i mødet og
opfordrede alle til at deltage i de forskellige hjortelaug således at der kan skabes fælles
fodslag omkring hjorteforvaltningen på Fyn.

Kredsformanden Georg Jensen fortalt om sidste nyt.
•

Der vil blive annonceret en uddannelsesdag for tillidsfolk i DJ d. 28. marts 2017 kl. 1722.30

•

GJ efterlyste gode idéer til temadag om afskydning af råvildt

•

GJ opfordrede lokalforeningerne til at ansøge om de puljemidler der i DJ er afsat til
projekter af oplysende karakter, aktiviteterne dækkes med 50% i tilskud fra DJ.

•

Årets kredsmøde bliver afholdt d. 1. marts kl. 17.30

Forventninger til 2017
•

Morten Asserbo bekendtgjorde at han stopper pr. dags dato som formand for Assens
Jægerråd, og udtræder derfor også af kredsbestyrelsen.

•

Jægerrådet beklagede herefter at MA valgte at stoppe, da der ikke umiddelbart kunne
findes en ny formand, besluttede Vagn Åge Agri og Morten Asserbo at de senere vil
indkalde til nyt Bestyrelsesmøde i Jægerråd Assens, hvor det så er målet at få
konstitueret en ny bestyrelse.

Eventuelt
•

Der opfordredes til at flugtskydningsbanerne arrangerer ungjæger skydninger hvor der
så kan laves lidt reklame for DJ.
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