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Referat af møde afholdt 30.08.2011 i Egebjerggaards jagtstue. 

 

Der var afbud fra Carsten Andersen, ellers var alle mødt. Allan Ulriksen kom lidt senere. 

Allan Larsen var fraværende uden afbud 

 

Dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

Hans Kr. Nielsen ønsker svar på udsendte mails om møder andre steder, hvor vi kan deltage, altså om vi 

deltager eller ikke kan deltage. 

Udsætning af dådyr er nu afsluttet, tilladelsen opbrugt. 

En hjort er skåret fri af et fodboldmål på Skovløkkeskolen i sommerferien. 

Dyrenes beskyttelse har givet udtryk for at ville betale evt. dyrlægeregninger for tilskadekomne dyr, som 

kan reddes af en sådan. 

Lokale schweisshundefører vil også stille sig til rådighed for hjælp til frigørelse af dyr, uden udgifter for 

hjortelavet, og hjortelavet opretter et hjælpekorps, som bliver nævnt på vores hjemmeside 

 Kontaktpersoner er Allan Ulriksen, Aksel Christensen og Hans Kr. Nielsen. 

Ang. Fjordens dag blev det besluttet ikke at deltage, men i stedet gemme kræfterne til udstillingen i 2012 i 

OCC 

 

2 Kommentarer til forvaltningsplan. 

Ingen kommentarer fra styregruppens medlemmer. 

Vildtkonsulent Lars Erlandsen Bruun synes godt om vores forvaltningsplan. 

Den skal endelig godkendes på årsmøde 2012. 

 

3. Indberetning/tællinger i februar. 

Næste tælling11 og 12. februar 2012. Styregruppemedlemmer, der er jagtforeningsbestyrelses- 

medlemmer, indsamler oplysninger og indberetter til hjemmesiden. 

 

4.Mail adresser 

Der mangler indrapportering fra enkelte styregruppemedlemmer. Medlemssekretær Lars Olsen prøver at 

skaffe resten. 

 

5. Folder med kort 

Disse blev omdelt. Flere jagtforeningsrepræsentanter fik et antal med hjem til bestyrelsesmedlemmer. 

Der vil blive lavet en udsendelse til samtlige medlemmer af hjortelauget med mail adresser via mail, og 

materialet vil også kunne ses på hjemmesiden. 

 

6. Modeller for afskydning 

Forskellige modeller blev drøftet. 

Styregruppens medlemmer fik som opgave, at gå hjem og tænke, og maile disse tanker til formanden, så 

disse kan drøftes på næste møde i styregruppen. 

 

7. Næste møde 

Næste møde afholdes hos Rune Jeppesen Hansen, Branebjerg 21, Gamby, 9. januar 2012 kl. 19,00 

8. Eventuelt  

Vejpæle forsynes med reflekser på indersiden på udvalgte vejstrækninger. Det tages op med Nordfyns 

Kommune igen 

 

Ref. 30.08.2011 

Frands M. Frandsen 


