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Referat fra fællesmødet den 16.10.2018 
 
 
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00. 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte Bak, Per Jepsen, Erik Persson, 
Lone Røpke, Carsten Røpke, Alex Ram-Pedersen, Frank Engholm, Torben 
Lindholm, Jan Bastiansen, Christina Wackers, Zora Andersen, Bjarne 
Madsen, Vagn Møller Pedersen, Torben Roldhave, Henning Archilander, 
Mogens Frederiksen. 

 
 

2. Nyt siden sidst. 
 

Hundeudvalget 
Det meste af hundeudvalget har trukket sig og Bjarne Madsen er, som 
valgt suppleant på generalforsamlingen, trådt ind som ny formand for hun-
deudvalget.  
Udover Bjarne Madsen er følgende trådt ind i udvalget: Diana og Michael 
Karlsson og Bjarne Hansen. 
 
Markprøven 2019 er sikret og bliver afholdt den 24. februar 2019. Prøvele-
deren bliver Hans-Kurt Kaas, som har takke ja endnu engang til at hjælpe 
os. 
 
Der afholdes foredrag om jagthunde den 23. januar 2019 med Henrik 
Hove-Nielsen, som er Jagthundekonsulent hos Danmarks Jægerforbund. 
Foredraget har ingen økonomisk udgift for os. 
 
Der blev givet en redegørelse for hvorfor det meste af hundeudvalget 
valgte at trække sig. 
 
Offentliggørelse af fremtidige referater 
Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at vi fremadrettet of-
fentliggøre alle referater for fremtidige møder på hjemmesiden. Dog bliver 
alle punkter med personfølsomme oplysninger skrevet i et lukket referat. 
 
Bestyrelsen opfordrer alle udvalg til at gøre det samme, så vi får så stor 
åbenhed i vores forening som det er muligt. 
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 3. Græsslåning af arealet. 
 
Hundeudvalget er glade for den nye slåning. 
 
Skydeudvalget kom med et ændringsforslag, og der blev udarbejdet et 
forslag, som der var enighed om. 
 
Torben har undersøgt med en entreprenør hvad det koster at få slået 
græsset på skydebanen, da vi har haft en meget uheldig skade på en lånt 
græsslåningsmaskine.  
Der var stor tilslutning til, at vi indhentes tre tilbud, og bestyrelsen vælger 
hvilken entreprenør vi tager. 
  

4. Vinter oprydningsdag / arbejdsdag.  
 
Det bliver den 11. november kl.8, vi skal bruge så mange frivillige som mu-
ligt, da vi har fået planter fra ”Plant for Vildtet”, som skal plantes. 
 
Springvandet i søen vil blive opsat samtidig. 

 
5. Bueværksted. 

 
Vi har fået 1 stk. pæn blå skurvogn, som skal renoveres.  
Dette arbejde bliver startet på arbejdsdagen. 
 

6. Oprydning i containere.  
 
Der er indkøbt 3 nye frysere til træningsvildtet. 
 

7. Nyjægerjagt som prøve. 
 
Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at der vil blive afholdt en nyjæger-
jagt den 15. december.  
Det vil kun være for vores egne nyjægere fra sæson 2016/17, og som er 
medlem af foreningen, og ikke dem fra 2017/18, da ikke alle har fået taget 
haglskydeprøven.  
Zora har tilbudt ”nabohjælp”, og vi må derfor også drive hendes skov af 
denne dag. 
Der vil efter jagten ske en evaluering og derefter vil bestyrelsen tage det 
med på generalforsamlingen den 17. januar 2019. 

 
8. Julefrokost, for udvalgene. 

 
Afholdes lørdag den 1. december kl. 17.00 
Tilmelding til Torben Roldhave senest 17 november. 
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9. Samarbejde med HG. 
 
Vi og Tuse Næs Jagtforening har fået en forespørgsel fra Hagested-Gis-
linge, som ønsker et samarbejde.  
De oplever, at det er svært at opretholde aktiviteter grundet manglende 
deltagelse fra medlemmerne. 
 
Bestyrelsen besluttede ved sidste mødet spørge udvalgene om hvordan 
de har det med et samarbejde, da det er her samarbejdet skal ske. 
 
Den generelle holdning er, at vi godt kan afholde et møde med dem, hvor 
vi kan høre om, hvilke rammer de tænker.  
Stemningen er meget tilbageholdende, men der er enighed om, at vi ikke 
behøver at konkurrere om åbningstider. 
 
Konklusion: Vi er imødekommende overfor et møde, men vil høre hvad de 
har at sige.  
 

10. Evt.: 
 

Vagn har fået forespørgsel fra KFK, som ønsker en tårndue og om han vid-
ste hvor de kunne købe en mast henne. Vi har faktisk en mast, som vi ikke 
bruger. Der arbejdes videre med det. 
 
Bladet Jæger har på det sidste ramt ved siden af den almene Jæger, da 
mange af artiklerne omhandler jagt for den bedre stillede. 
Charlotte har lovet at tage det op rette sted.  
 
Ny struktur i Danmarks Jægerforbund.  
Der afholdes informationsmøde torsdag den 8. november.   
Tilmelding til Stina Kaufmann på mail: stinahk@gmail.com  
Vi opfordrer til at så mange som muligt deltager i mødet.  
Det er den eneste gang vi kan ytre os om arbejdet og komme med forslag. 
Opslaget lægges også på hjemmesiden. 
 
Der er ”Kom og prøv bueskydning”, søndag den 28. oktober 2018. Vi har 
brug for så mange frivillige som muligt da vi forventer rigtig mange delta-
gere. 
Henvendelse skal ske til Per Jepsen. 

mailto:stinahk@gmail.com

