
Referat af møde i Styregruppen d. 9. august 2016. 

Tilstede: Rasmus, Hans Kristian, Frans, Carsten H., Erik, Allan L og Allan U. 

 

Pkt. 1; Siden sidst:  

Otterup Jagtforening afholder klubaften d. 27. september hvor Rasmus holder indlæg om 

”Hjortelaugets mission og vision samt hvad kan vi bruge Hjortelauget til”. 

Orientering om at Hjortegruppen Fyn er uden formand. Der var en konstitueret formand, Torben 

Jensen men han har efterfølgende meldt fra hertil. 

Der arbejdes mod, at der på alle vejpæle på Gyldenstensvej monteres reflekser. 

Der har siden sidste møde været 2 trafik påkørsler, en ved Paddesø kirke og 1 på Kvindevadet ved 

Otterup. 

 

Pkt. 2 ; Presse oplæg: Rasmus orienterede om de indslag der havde været i forbindelse med hans 

tiltræden som formand,  Fyns Stiftstidende, Jægerforbundet/ Jæger samt interview af Danmarks 

Radio P4. 

Hjortelaugets anbefaling af jagttider for kommende jagtsæson. Vi skal have en form for 

annoncering heraf i Pressen, Rasmus gør tiltag. Endvidere skal dette ”fremhæves” på vores 

hjemmeside, Carsten A gør dette. 

 

Pkt. 3; Status på problemdyr; Rasmus havde fået henvendelse og var i dialog vedrørende dådyr der 

trænger ind på have areal. 

 

Pkt. 4; Fremtidige aktiviteter: Hjortelaugets økonomiske midler er snart ganske ubetydelige. 

Enighed om at Hjortelauget naturligvis fortsat gerne modtager sponsorater men samtidig enighed 

om, at der skal fremsendes ansøg til Jagtforeningerne om økonomisk tilskud derfra. Allan U 

udarbejder udkast til ansøgning. 

 

Ad. Pkt. 5; Evt og kommende møder: 

Næste årsmøde fastsat til d. 14. marts 2017, afholdes i Bogense området, endelig lokalitet skal 

findes. 

Næste møde i Styregruppen fastsat til d. 29. november hos Allan L. 



Styregruppen mangler fortsat at blive tiltrådt af medlem fra ” større landbrug”, emne hertil havde 

været bragt i forslag med denne ønskede af tidsmæssige årsager ikke at deltage. 

Emner til nyt medlem blev drøftet og tages efterfølgende op, evt på næste møde 

 


