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Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2018 
 
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00. 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte (CB), Torben (TR), Bjarne M 
(BM), Jan (JB), Bjarne L (BL) og Niels (NB)  
Afbud: Per (PJ) 

 
2. Godkendelse af referat fra 17.08.2018: Godkendt 
 
3. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 
 
4. Nyt fra formanden: 

Der er et arbejde i gang i forhold til den struktur der i dag er i Danmarks 
Jægerforbund, da det på repræsentantskabet blev besluttet, at den 
skal ændres. 
Derfor vil der blive indkaldt til strukturmøder i samtlige kredse, og nogle 
kredse har allerede indkaldt til møde. Der er endnu ikke fastlagt nogen 
dato for strukturmødet i Kreds 7, men det er vigtigt, at vi deltager så 
mange som muligt for at få indflydelse på processen. 

 
5. Samarbejde med andre foreninger: 

Vi er blevet kontaktet af Hagested Gislinge jagtforening om et evt. sam-
arbejde. 
Buerne har været godt i gang med kontakt med HG og har pauset pro-
cessen til efter dette møde. 
Skydeudvalget synes det er tilrådeligt, at vi samarbejder i stedet for at 
konkurrer med hinanden.  
CB har lidt bekymringer om hvad samarbejdet skal indeholde, men ser 
det som en fordel at kunne samarbejde. 
Hundeudvalget ser det som en god ting, men vi skal også overveje nøje 
hvad der er ”vores”. 
Alt i alt er bestyrelsen enig om, at vi skal forsøge at lave et samarbejde, 
når det handler om planlægningssamarbejdet, men der var også enig-
hed om at løfte det på fællesmødet den 16. oktober for at høre udval-
gene, om hvad deres holdning er. 

 
6. Fællesmøde 16-10: 

Dagsorden er umiddelbart uændret, men som ekstra punkt er et evt. 
samarbejde med Hagested Gislinge.  
PT 7 tilmeldte. 
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 7. Nyt fra kassereren: 
Økonomien ser ud som følgende 
Skydebanen:-95.800 
Foreningen: 22500 
Jagttegn: 17700 

 
Det blev besluttet, at Økonomiudvalget skal holde et møde med vores 
revisor om hvordan vi skal forholde os til Skat. 

 
8. Hundeudvalget 

Hundeudvalget ønsker, at sende 2 afsted på instruktørkursus, prisen 
for dette er 6650 kr. pr stk. 
Bestyrelsen er positiv overfor dette men det skal undersøges om vi evt 
kan søge tilskud. CB undersøger, om vi kan få tilskud fra kommunen.  

 
Derudover ønsker Hundeudvalget at skifte fryserne ud i deres contai-
nere, til 3 mindre omkring 60-100 liter til ca. 1000 kr. pr. stk. 
Bestyrelsen godkendte indkøbet af tre frysere. TR sørger for at indkøbe 
dem. 

 
9. Åbenhed referater. 

Bestyrelsen besluttede at offentliggøre referaterne fremadrettet, og an-
befaler samtidig, at alle udvalgene gør det samme. 
Dog henstiller bestyrelsen til, at der ikke offentliggøres referater med 
personsager. 

 
10. Sociale medier, hvad ønsker vi at vise. 

Bestyrelsen var enige om, at opslag som vi finder interessante for vores 
medlemmer, vil være i orden at dele på FB og hjemmesiden.  

 
11. Miljøpatroner. 

Der har været afprøvet nogle patroner på skydebanen, hvor haglskålen 
efter en kort periode opløses af sig selv, og derved ikke ligger i naturen, 
for at finde ud af om det var noget, som skulle anvendes her på skyde-
banen. 
Ovenstående blev drøftet i bestyrelsen, men der var enighed om, at 
med det udvalg af patroner, der er på markedet, så vil det ikke blive 
krævet af vores medlemmer bruge dem. 

 
 Dog vil vi gerne give skytterne mulighed for at afprøve de miljøvenlige 

patroner, og der planlægges at der afholdes en dag med skudbillede 
test, hvor det blive de miljøvenlige jagtpatroner, som vil blive afprøvet. 
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 12. Drøftelse om der også i fremtiden skal afholdes haglskydeprøver. 
Bestyrelsen var enig om, at der skal afholdes haglskydeprøver i fremti-
den, og der behøver ikke at være økonomisk overskud, da vi ser, at der 
kan være andre effekter udover den økonomiske del.  

 
13. Rævejagt. 

Niels har muligvis kontakt med en ny rævejagt i januar.  
Indtil da pauses jagten. 

 
14. Græsslåning 

Vi har måtte betale en større regning til reparation af den lånte græs-
klipper. 
TR har derfor tilsagt forsikringsselskabet for at få ændret vores forsik-
ring så de også dækker lånt materiel. 
TR undersøger også hvad slåning af græs koster hvis en maskinstation 
skal stå for det. TR orienterer bestyrelsen efterfølgende. Det forventes 
at bestyrelsen svarer indenfor 3 dage. 

 
15. Nyt fra udvalgene: 

Jagttegn: Der er pt 12 tilmeldte. I år undervises der efter DJs materiale. 
Underviserne er noget udfordret i år, da vejledningen til undervisningen 
først bliver offentliggjort 1 md efter kursus start, men de skal nok være 
klar til 6/11, hvor undervisningen starter. 

 
Aktivitet: intet nyt 

 
Hunde: BM har store forventninger til sit udvalg og det går rigtig godt. 
Der er planlagt et foredrag med Henrik Hove-Nielsen fra DJ den 23. ja-
nuar 2019.  
Der er lavet en aftale med en prøveleder til markprøve 10. marts 2019 

 
Riffel/Bue: Der er planlagt en tur til en skydebiograf den 1. december 
2018. Så er der et buearrangement med åbent hus den 28. oktober 
2018. Derudover så afholdes der Julebueskydning 25. november 2018. 

 
Skydeudvalget: Der er lavet en del lys på banen samt udskiftet nogle af 
de eksisterende lamper, som var defekte, på garantien.  
Bestyrelsen har besluttet, på opfordring fra TR, at der afholdes en akti-
vitetsdag for skydeudvalget, grundet deres store engagement i år. 
Skydeudvalget vil gerne bede om at der købes 3 nye borde til klubhuset. 
Der undersøges om der kan søges nogle midler til det. 
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 16. Kontingent: 
Det er tid til at indsende kontingentsatsen for 2019. 
Der er lavet et forslag på en ændring af foreningens andel. 
Kontingentændringen blev vedtaget – se bilag 
Samtidigt vedtog bestyrelsen, at juniorer i fremtiden får deres kontin-
gent indsat på deres skydekort ved henvendelse på skydebanen. CB in-
formerer om dette på generalforsamlingen. 

 
17. Dato for generalforsamling: 

Der afholdes generalforsamling den 17. januar 2019  
Der vil kl.18 være spisning 
Kl.18.45 starter Generalforsamlingen 
CB sætter opslaget i jæger 

 
18. Prøvejagt for nyjægere 

Det har før i bestyrelsen været drøftet om der skal afholdes en nyjæger-
jagt på skydebanen som en prøve, men der har endnu ikke været af-
holdt nogle. 
Bestyrelsen besluttede derfor, at der den 15. december 2018 afholdes 
en nyjægerjagt for de kursister, som fik jagttegn sidste år. Det skyldes, 
at der er kursister fra i år, som endnu ikke har været til haglskydeprøve. 

 
19. Næste møde:  

Afholdes den 2. november 2018 kl. 17.00, 
Derudover flyttes det planlagte møde i december til den 14. december 
2018 kl. 17 

 
20. Evt.: 
 


