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02 november 2018 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 02.11.2018 
 
 
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00. 

 
Dagsorden: 
 
 

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

 
2. Godkendelse af referat fra 05.10.2018: Godkendt 
 
3. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 
 
4. Nyt fra formanden:  

Der har været afholdt Jægerrådsmøde den 23. oktober hos Lammefjor-
dens Jagtforening. Kresten Henriksen fra Rørvig Jagtforening, Jæger-
rådsformand Ole Hansen og CB fra Lammefjordens Jagtforening deltog 
i mødet. Ole orienterede om at der havde været afholdt møde i Grøntråd 
i  
Odsherred kommune. På dette møde blev reguleringskorpset i Odsher-
red kommune drøftet bl.a. også Felex Pedersens rolle i forhold til regu-
leringen i kommunen. Der arbejdes på at få styr på reguleringskorpset 
hurtigst muligt, bl.a. har Ole Hansen bedt om en liste over de regule-
ringsjægere, som er i Lammefjordens Jagtforening, og CB har på bag-
grund af dette sendt en mail, til dem, som har været på reguleringskur-
sus, om de er interesseret i at deres navn figurer på denne liste.  
CB informerede til mødet om at vi er blevet kontaktet af Hagested Gis-
linge Jagtforening angående et fremtidigt samarbejde. 

 
5. Kresten Henriksen orienterede om, at de i Rørvig Jagtforening igen i år 

har haft afholdt Naturens Dag, og at han foreslår, at det i fremtiden 
kommer til at ligge under Jægerrådet.  
Det var der opbakning til, og der arbejdes derfor på at de jagtforeninger 
i Odsherred kommune, som er interesseret kommer til at stå for arran-
gementet. 

 
6. Jægerrådsårsmødet bliver afholdt 24 januar 2019 hos Lammefjordens 

Jagtforening 
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7. Nyt fra kassereren: 

Torsdag den 8. november har vi møde med banken om skydebanens 
konto. 

 
8. Halvårsregnskab skydebanen: 

Regnskab blev gennemgået. 
 
9. Fra fællesmødet afholdt 16-10: 

Vi havde et rigtig godt og konstruktivt fælles møde. 
 
10. Møde med Hagested Gislinge Jagtforening afholdt den 31. oktober 2018 

CB og TR var med til møde, og de havde en rigtig positiv oplevelse. 
Der blev drøftet tilpasning af skydetider og miljøtiltag, men der var også 
enighed om, at der ikke kunne træffes nogle beslutninger, før man i 
havde afholde den årlige generalforsamling i de respektive jagtforenin-
ger. 

 
11. Rævejagt - melding fra Jens og Inge Bruun 

Der er efter udmelding fra Jens og Inge Bruun ingen rævejagt i 2019. 
Der arbejdes på at få etableret arealer til 2020. 

 
12. Udlejning af vores område for 2019 jf. punkt 7 i referat fra 02-03-2018 

Bestyrelsen er enige om, at banen kan lejes ud så længe der er plads i 
kalenderen til egne arrangementer. 
Bueudvalget skal spørge sine medlemmerne hvilke dage de ønsker at 
skyde, da der sidste gang, da man forsøge at have åben mandag, havde 
svært ved at samle medlemmerne, da de ønsker at skyde søndag. 

 
13. Mail fra DJ ang. forslag i forbindelse med færdiggørelse af Lederuddan-

nelse (se bilag 2): 
Flere muligheder drøftet, CB skriver til DJ 

 
14. Nyt af udvalgene: 

Hund: Hundeudvalget er gået på juleferie.  
Der har været en rigtig god stemning de sidste gange. 
 
Skydebane: Der er lidt stille på skydebanen i øjeblikket, men det er nor-
malt for årstiden. TR planlægger at lave en drone optagelse af aften-
træk på lerduer, så vi kan reklamere lidt mere for denne mulighed. 
 
Aktivitetsudvalg: TR har talt med Hubertushuset om et våben 
pleje/rense arrangement. NB er ikke tilstede, men CB synes, det er en 
god ide, specielt i forhold til vores nyjægere. 
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Jagttegn: Opstart 6 november, lige nu 13 elever. 
 
Riffel/bue: Grundet den manglende tilmelding, flyttes arrangementet 
med turen i skydebiograf til april måned. PJ sørger for dette kommer vi-
dere. 
Åbent hus-arrangementet vedr. buerne, som blev afholdt søndag den 
28. oktober var velbesøgt med ca. 45 deltagere. Super godt arrange-
ment. 
CB har fået en henvendelse fra en, som deltog, som gerne vil meldes 
ind. PJ tager kontakt til hende. 

 
15. Næste møde:  

Fredag 14/12 kl. 17.00 
 
16. Evt.: 

Intet 


