
Referat fra møde i bestyrelsen for lodsejerforeningen for Råbjerg Mose 

Tid: Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 19 

Sted: Tolshavevej 20, 9981 Jerup 

Til stede: Jens Kristian Banke, Ole Henne Hansen, Bodil Larsen, Flemming Thorning-Lund, Tove 
Nielsen, Peter Kragkær, Catrina Kristensen (ref.) 

 

Dagsorden 

1. Hvem er formand i bestyrelsen? 
2. Forberedelse af et offentligt møde om jagt og tilskudsmuligheder 
3. Fastlæggelse af fremtidige mødedatoer og mødeform 
4. Evt. 

 

Ad. 1: Peter Kragkær er formand for bestyrelsen.  

Ad. 2: Det offentlige møde om jagt og tilskud afholdes tirsdag den 6. maj 2014 kl. 19 i Jerup 
Forsamlingshus. Catrina sørger for annoncering i Lokalavisen Frederikshavn. Hun sender et udkast til 
annonce til bestyrelsen. Annoncen lyder noget i retning af:  

Hvordan kan jagt og naturpleje forenes? – og hvilke tilskudsmuligheder findes? Kom til foredrag i 
Jerup Forsamlingshus den 6. maj kl. 19 og hør vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen (Naturstyrelsen) 
fortælle om jagt og naturpleje samt Mette Henne Hansen (AgriNord) fortælle om tilskudsmuligheder. 
Der bliver tid til spørgsmål efter foredraget. Alle er velkomne.  MVH. lodsejerforeningen for Råbjerg 
Mose. 

Formanden byder velkommen, fortæller om lodsejerforeningen og dens formål og opfordrer folk til 
at tilmelde sig lodsejerforeningen samt interessegrupperne. Helle Kold Jespersen eller Catrina 
nævner kort interessegrupperne. Helle Kold Jespersen bliver ordstyrer.  

Mette Henne Hansen fortæller om støtteordninger i 20 min. Herefter spørgsmål i 15-20 min. Pause 
med kringle i 20 min. Mogens Sonne Hansen fortæller om jagt og naturpleje i 20 min. Spørgsmål i 20 
min. Mødet forventes afsluttet kl. 21. 

Ad. 3: Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 21. maj hos formanden på Rendborgvej 51 kl. 19. 
Catrina undersøger, om det er muligt at se noget naturpleje kl. 18 – evt. på Kragskovhedes arealer – 
uden det forstyrrer den igangværende bukkejagt. 

Tredje bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 27. august 2014. 

Ad. 4: Karl-Erik Slynge har meldt sig som suppleant til bestyrelsen. Han foreslår endvidere, at 
lodsejerforeningens medlemsliste gøres offentligt tilgængeligt på projektets hjemmeside. 
Bestyrelsen besluttede at udskyde offentliggørelsen, idet der foreløbigt kun er 26 tilmeldte 
medlemmer af lodsejerforeningen.  



Catrina får opdateret medlemsliste fra Naturstyrelsen og sørger for at skrive mailsvar til 
lodsejerforeningens nye medlemmer og informere om bestyrelsens mødeaktivitet m.v. , så 
medlemmerne ved, at der sker noget. 

Flemming har fået forespørgsler, om der vil komme arrangementer, så interesserede kan komme ud i 
felten og se, hvad der foregår. Der var enighed om, at det vil være godt at arrangere feltmøder kun 
for inviterede lodsejere i første omgang. Generelle ”turist-ture” bør afvente, at lodsejerne selv har 
haft lejlighed til at diskutere muligheden for naturpleje m.v. 

 


