Referat af møde i Nordfyns Hjortelaug d. 17.6.09
Fraværende: Ingen
Dagsorden:
1. Årsmødeevaluering.
2. Kontakt til lodsejer
3. Udsætning 2009 og næste i 2010 ???
4. Sammensætning af styregruppen.
5. Nyt siden sidst.
6. Næste møde.
7. Evt.
ad 1. Der udsendes en orientering til medlemmerne om, hvad vi indtil nu har foretaget os med
hensyn til udsætning m. v. Formanden mailer et forslag, som vi så har nogle få dage til at
reagere på.
ad 2. Der rettedes af formanden m. fl. kritik af, at Per Abild alene havde talt i telefon med to
lodsejere i stedet for at aftale et møde, som også Poul E. Larsen skulle deltage i, sådan som det
aftaltes på mødet d. 24.3.09, og at Per Abild efter eget udsagn benytter sig af enhver lejlighed
til at agitere for en særfredning af dåvildtet til trods for, at det står i hjortelavets
stiftelsesdokument vedtaget af årsmødet, at vi arbejder ud fra en frivillig forvaltningsplan.
ad 3. Der er i år udsat 4 jægersborgdyr på Margård. Derudover er der udsat 6 dåer i Dalskoven, 5 på
Egebjerggård og 5 i Ørritslev Skov.
Formanden skriver til Palle Skov Jensen om udsætning i permanent hegn contra midlertidigt
hegn. Vores udsætningstilladelse kan kun bruges til dyr, der skal sættes ud i det fri efter en tid
bag hegn.
Der tages kontakt til Sten Andersen fra ”Jagtmagasinet ” på DK-4 vedr. dåvildt contra råvildt.
I 2010 sættes evt. dyr ud på Egebjerggård og i Ørritslev Skov (hvis lodsejerne ønsker det).
ad 4. Vi fortsætter med 11 medlemmer i styregruppen. Aksel Christensen valgtes til næstformand i
stedet for Per Abild. 8 stemte for.
ad 5. Den 1.12 skal der udpeges nye (eller de samme) medlemmer af Hjortevildtgruppen.
ad 6. 20.10.09 kl. 19 hos Hans Chr. Nielsen.
ad 7. Intet.
Referent Poul E. Larsen.

