Referat fra mødet i Nordfyns Hjortelaug d. 20.10 09

Fraværende: Carsten Andersen

Dagsorden:
1. Udsætning foråret 2010.
2. Begynde at drøfte afskydningsmodeller.
3. Forslag til nye styregruppemedlemmer på de pladser, som ikke er besat.
4. Siden sidst.
5. Årsmødeplanlægning.
6. Evt. og næste møde.

ad 1. Formanden har skrevet til Palle Skov Jensen og Jan Hjeds, som imidlertid ikke har svaret.
Der har indfundet sig en fuldskuffel på Margård, som ikke vil sætte flere dyr ud. Incl. kalve er
der allerede en pæn bestand. På Langesø er der det problem, at man er ved at sælge dele af
skoven. På Egebjerggård er der interesse for at udsætte endnu 5 dyr. Vi vil gerne udsætte 10-12
dyr i 2010 og vil arbejde på at få nogle af de øvrige lokaliteter til at være med.
ad 2. Forskellige forslag og muligheder drøftedes. Styregruppen vil arbejde videre med det og
prøve, om der kan findes frem til et enigt udspil på et kommende møde. Det forsøges at
få en person med erfaring i afskydning af dåvild til at komme og fortælle på årsmødet.
ad 3. Styregruppen vil forhøre sig hos større jordbesiddere, diverse jagtforeninger og DN for at
finde interesserede i stedet for Jan Hjeds, Per Abild og Jens Bækkelund.
ad 4. Orientering om udfaldet af Per Abilds kritik af formanden. Der er etableret nye laug på Fyn – i
Assens og Middelfart. Langeland starter laug op i november. En då er kørt ned ved
Gyldensteen, og en hjort er aflivet ved Krogsbølle. Der har været problemer ved en hjortefarm
i Agernæs.
ad 5. Årsmøde afholdes den 17.3.10 i Kuplen på Otterup bibliotek.
ad 6. Den 9.-10.-11. april 2010 er der jagt- og fiskerimesse, hvor laugene skal repræsenteres på DJs
stand.
Næste møde afholdes hos Aksel Christensen på Egebjerggård den 27. januar 2010.

Referent Poul E. Larsen og Hans Chr. Nielsen.

