Nordfyns Hjortelaug

Referat af styregruppemøde 08.03.2011

Møde hos Erik Haugsted, Floravænget 9,5471 Søndersø
Fraværende uden afbud: Rune Jeppesen Hansen
Fraværende med afbud: Lars Olsen, Aksel Christensen og Poul Erik Larsen
Dagsorden:
1. Udsætning af dyr:
Der er takket nej fra Palle Skov Jensen, til udsætning i. skovene omkring Skaastrup
På Langesø overvejes det, og der forventes en udmelding i uge 11.

2. Tilrettelæggelse af årsmøde:
Styregruppen mødes kl. 18,30 på Bogense Skole. Vi foreslår Jørgen Hansen, Otterup som dirigent.
Vildtkonsulent Lars E Bruun, Naturstyrelsen vil fortælle om dåvildtets biologi.
3.
Forvaltningsplan: Der vises på skærm nogle plancher fra et tidl. møde for hjortelaugenes styregrupper ( Sollerup), og vores styregruppe stiller forslag om endnu et år uden jagt.
Vi vil forsøge at få gode råd og ideer fra salen til den fremtidige forvaltning.
Styregruppen for det kommende år præsenteres.
Næste årsmøde finder sted 21. marts 2012 kl. 19,00 i Langesøhallens mødelokaler i Morud.
Datoen er rettet en uge i forhold til det på mødet aftalte, grundet sammenfald med et andet møde,
Formanden skal deltage i. Vil I rette det i jeres kalendere.???

4. Siden sidst:
Formanden har talt med Nordfyns Kommune, Louise Rasmussen, om opsætning af skilte med
hjortesymbol. Kommunen er positiv.
Reflekterende trekanter har været nævnt, men der er ikke så positiv stemning for disse. Det frygtes at reflekserne kan skabe situationer i trafikken, som kan medføre ulykker.
5. Næste møde i Styregruppen finder sted 5. april 2011 kl. 19,00 på NFC
De fynske hjortelaug er repræsenteret på Det fynske dyrskue 10. 11. og 12. Juni.
Vi skal således bruge et par mand om lørdagen, hvor der først lukkes kl. 22, 00.
Hjortegruppen Fyn afholder årsmøde på Centrovice, tidl. Agrogården i Ringe 23. marts 2011
Kl. 19,00. Alle er velkomne til at møde op.
Ref. af Frands M.Frandsen 09-03-2011 og 14.03.2011.

