JÆGERRÅD EGEDAL
Jagtforeningerne i
Ganløse, Ledøje-Smørum, Stenløse-Veksø
Ølstykke-Rørbæk og omegn

Årsmøde 2018

Referat fra årsmødet onsdag d. 30 - 01- 2019 på Græsted Gård
1. Frank Rasmussen vælges som dirigent
2. Hans Stage vælges som referent
3. Beretning ved formand Frank Rasmussen
Efter aftale med Egedal kommune er dette vedtaget
Regulering af vildt på kommunens område:
Kommunen søger tilladelse hos skov og naturstyrelsen og når de har fået
denne, sendes den til formand Frank Rasmussen som sender den videre til
regulerings formanden for de 4 områder, og som sidste år er det også muligt
at regulere voksne råger.
Der er 2 reguleringsjæger til hvert af de 4 foreningsområder hvor den ene af
dem er kontaktperson til Jægerrådet.
Regulering af vildt på privat jord:
Når privat personer kontakter kommunen, bliver de henvist til os og vi
hjælper med ansøgning og afskydning.
Frank fortæller om årets regulering i kommunen
Beretningen blev godkendt
4. Orientering fra det Grønne Råd
Hans Stage fortæller om møderne i det grønne råd
Referat fra møderne i det Grønne Råd kan du få på kommunens
Hjemmeside.

5. Valg:
Formand – Frank Rasmussen ( Ølstykke )
Valg af repræsentanter fra:
Ledøje-Smørum – Philip Sparholt
Stenløse-Veksø – Ole Dalskov
Ganløse – Jørgen Vester
Egedal Jagthorn - Kurt Ipsen
6. Bestyrelsens sammensætning:
Formand – Frank Rasmussen
Næstformand og repræsentant i det Grønne Råd – Ole Dalskov
Sekretær – Kurt Ipsen
Bestyrelse medlem – Jørgen Vester
Bestyrelse medlem – Philip Sparholt
7. Valg af delegerede
Kandidat til hovedbestyrelsen :

Delegeret til repræsentantskabsmødet :
Anders Thorsen nr. 7754138001
8. Indkommende forslag
Ingen modtaget

9. Eventuelt
4 kantskydning afholdes i år i Ganløse d. 2 juli kl.17.00 giv venligst besked
til Christian Wichmand om deltagelse og ca. deltager antal.
Aften slutter med en snak om jagt og natur og hvad der ellers rør sig for
tiden.
Vi regner med at mødet i fremtiden afholdes på en tirsdag

Tilstede ved mødet:
Frank Rasmussen, Hans Stage, Knud Pedersen, Erling Ebbe
Dirigent Frank Rasmussen takker for god ro og orden og hæver
mødet kl.21.00
Referent - Hans Stage

