Nyt fra Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934
COVID-19
og JAGT (læs aktiviteter med et forsamlingforbud på mere end 4 personer) er en dårlig kop the!
FjF håber og ønsker, at vi alle snarest
bliver tilbudt at blive vaccineret mod
Covid-19! Så vi kan komme videre!!
FjF orienterer nedenfor om status i
foreningen.

- Rævejagter
FjF havde besluttet at gennemføre yderligere 2 rævejagter i 2020. En jagt i november og
en jagt i december måned. På jagterne ville vi koncentrere os om vore kunst- og naturgrave samt små remiser. Jagt og frokost (madpakke) var planlagt under hensyn til daværende C-19 begrænsninger. Vi nåede lige akkurat at få gennemført jagten lørdag, den
29. november. Takket være støtte fra fastlandet med dygtige Jack Russel Terrier fik vi en
ræv ud af en grav. Det blev dagens resultat!
Rævejagten lørdag, den 13. december 2020, lørdag, den 9. januar og lørdag, den 6. februar 2021 måtte vi desværre aflyse på grund af C-19 forsamlingsrestriktioner!
Så snart der igen er normale tilstande i landet, vender FjF tilbage med en indsatsplan på
området.

- Råvildt
Råvildtbestanden skønnes at være oppe på 10-14 stykker. Et middeltal, der vurderes at
være en forudsætning for at bevare/vedligeholde en sund bestand på øen. FjF har set råvildt på vore rævejagter vinter og efterår 2020. Alle i god stand.
Bestyrelsen opfordrede lodsejerne til at frede råvildtet i jagtsæsonen 2020/21. For så
vidt angår sæsonen 2021/22 vil foreningen vende tilbage med en plan.

- Harer og fuglevildt
FjF har inden for de sidste 3 år udsat vildt på Femø for 35.000 kr. En udsætning der kun har
været mulig med støtte af donationer fra Femøboer. Det har givet resultat, og der spores
fremgang for alle arter. En fremgang, der kun kan bevares ved en effektiv bekæmpelse af
ræve, suppleret med et mådehold af jagt på vildtet.

OBS - OBS!! FjF generalforsamling lørdag, den 13. marts 2021 OBS - OBS!!
Om det bliver muligt, at afholde generalforsamlingen som planlagt afgør C-19 situationen. Allerede nu skal foreningen opfordre medlemmerne til udvise interesse for bevarelse af Jagtforeningen, idet der er afgang fra bestyrelsen. Torben Frederiksen og
Esben Roug er på valg. Esben Roug modtager (af personlige grunde) ikke genvalg.
Hertil kommer, at næstformanden Kaj Larsen er rejst fra Femø for at nyde sit otium i
Lønstrup (Nordenfjords). Suppleanten Ebbe Jacobsen er således indtrådt i bestyrelsen.
Der skal som minimum vælges et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant.
Planlagte aktiviteter:
- lørdag, den 13. marts 2021 kl. 1030 Generalforsamling i Præstegården.
”Hold øje med Femøs Hjemmeside”!
Under Femø Jagtforening orienterer FjF om aktiviteter m.m.
BESTYRELSEN

FjF bestyrelse:
- Formand: Flemming Bech (FB) 3065 1326 – Næstformand: Kaj Larsen (KL) 2015 4875
- Kasserer/sekretær: Esben Roug (ER) 5472 1100 / E-mail: esben.roug@mail.dk Mob: 3050 2544
- Bestyrelsesmedlem: Torben Frederiksen (TF) 5471 5104 - Niels Troels Hansen (NH) 5133 3404
Suppleant: Ebbe Jacobsen (EJ) 2381 0927.
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