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COVID-19 
 

kommer vi (Danmark/Verden) nok til 
at leve med! 
 

 

Det er glædeligt, at Danmark klarer sig 
så godt mod pandemien, glædeligt at  
næsten alle på Femø er vaccineret. 
 

FjF orienterer nedenfor om status i 
foreningen.  

 
 

Rævejagter                                                                                                
Torsdag, den 25. februar 2021 kl.1030-1430 
gennemførte vi, i reguleringsperioden, en 
gravjagt med støtte af 2 hundeførere med 
Jack Russell Terrier fra fastlandet og 5 jæ-
gere. 
Samtlige kunst- og naturgrave blev afsøgt. Vi 
så ikke én ræv hele dagen. Vejret var for 
godt med sol hele dagen. 
Vi nød ”madpakken” i græsset på toppen af 
Saddelmagerens!  

 

COVID-19 i 2020/21 har, på jagtforeningens område, bevirket aflysning af følgende 
aktiviteter:  
- 7. november 2020 ”Vildtspil på Femø Kro, 13. december 2020 ”Rævejagt tilpasset 

C-19”, 9. januar og 6. februar 2021 ”Rævejagt m/gæster – parole Æggeskal” 
 

Generalforsamling 2021 
Lørdag, den 8. maj gennemførte FjF årets Generalforsamling (GF) i Præstegården. 
Herfra kan fremhæves:  
- Bestyrelsens beretning, regnskabet og et justeret budget blev godkendt.  
- GF fastsatte en egenbetaling på 200 kr. for gæster ”udefra” samt et max. deltager-

antal på 40 jægere/hundefolk. Gæster, der medbragte hund blev prioriteret!  
- Kontingent for ”aktive” medlemmer af FjF på 100 kr. og ”passive” på 20 kr.  
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. Bestyrelsens sammensæt-

ning efter ”konstitueringen” fremgår af nedenstående kolofon. 
- Under ”eventuelt” blev følgende emner berørt: Råvildtbestanden skulle fredes til 

GF 2022. Der skulle gennemføres en mere intensiv bekæmpelse af ræve, mår, kra-
ger, skader og vilde katte. 

Efter GF havde foreningen arrangeret en ”let frokostbuffet” – delvis selvfinansieret! 
 

 
 

Planlagte aktiviteter: 
- lørdag, den 6. november 2021 kl. 1930 ”Vildtspil på Femø Kro”. 
- Lørdag, den 8. januar 2022 kl. 0815 ”Rævejagt m/gæster – Parole Æggeskal”. 
- Lørdag, den 5. februar 2022 kl. 0815 ”Rævejagt m/gæster – Parole Æggeskal”.   
- Lørdag, den 12. marts 2022 kl. 1030 ”Generalforsamling i Præstegården”. 
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