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14 december 2018 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 14.12.2018 
 
 
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00. 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Torben, Per, Bjarne M, Bjarne L 
og Niels.  
Afbud: Jan 

 
2. Godkendelse af referat fra 02.11.2018:  

Referatet godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsordenen:  
Dagsorden godkendt 

 
4. Nyt fra formanden: 

Nyjægerjagten aflyst, der var kun 5 deltagere – hvordan skal strukturen 
være i fremtiden – skal det kun være for nyjægerne eller skal vi åbne op 
for mentorer? 
I forhold til at de kommer til at skyde til vildt der er for langt væk, er ideen 
god med en mentor. 
I fremtiden får jagttegnseleverne et skydekort med 100 kr. og så en invita-
tion til jagt på skydebanen. 
Advokat Louise Scharling Jensen er kontaktet omkring udarbejdelse af 
nyt skøde, som ikke er blevet lavet i forbindelse med sammenlægning med 
VHJ. 
Der har været afholdt møde med banken i forbindelse med skydebanens 
konto. 
 

5. Generalforsamling den 17. januar 2019: 
Dirigent – vi ved det endnu ikke. 
Mad – Torben taler med Slagter Arne 
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6. Den nye folder fra DJ: 

Vi er nævnt i den nye folder – bliver vedhæftet referatet. 
Da det ser ud som om, at der kommer en lille forhøjelse af udgiften i for-
hold til affaldshåndteringen, så har Charlotte kontaktet Odsherred kom-
mune for at høre om der kan ydes et højere lokaletilskud. Tilbagemeldin-
gen har været, at det kan vi ikke. 

 
7. Nyt fra kassereren: 

Kassereren orienterede omkring økonomien 
Der er lavet en aftale med revisoren i næste uge, så hvis der skal indkøbes 
noget ind, eller der er nogen som ligger inde med kvittering, så sørg for at 
få det afleveret eller købt inden. 
 

8. Fra strukturmødet: 
Der blev afholdt møde den 28. november i Distrikt 1 (Holbæk, Odsherred 
og Kalundborg) omkring den nye struktur i Danmarks Jægerforbund. Mø-
det var arrangeret på baggrund af det møde, som kreds 7 havde arrange-
ret den 8. november. 
Ønsker/forslag denne aften medsendes referatet.  
Linket hvor man kan finde det power point, som blev fremlagt på mødet 
den 8. november kan findes her https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-
medier/nyhedsarkiv/2018/jaegerforbundets-struktur-er-til-debat/. 
 

9. Nyt af udvalgene: 
Hund: 
Holder ferie frem til januar. 
Det er blevet besluttet at DM i apporteringsprøve den 24. august 2019 skal 
afholdes herude. 
Hundeinstruktøruddannelsen er udbudt nu til afholdes i maj og juni. 
Skydebane: 
Torben orienterede om at: 

• Der har været sket en faldulykke på skydebanen, og Torben har kon-
taktet DJ i forhold forsikring. 

• Det generelt har været et godt år, og det har været et velfungeret 
hold, som har været tilknyttet skydeudvalget. 

• Der indkaldes til møde i skydeudvalget inden generalforsamlingen. 

• Der har været en mailkorrespondance med flugtskydningskoordina-
tor Torben Broløse i forhold til haglskydeprøven. 

• Der vil blive en fremtidig artikel i Jæger, han er blevet kontaktet af re-
daktøren, som vil komme herud i det nye år. 

• Der er blevet indleveret en skyder i Hubertushuset til reparation. En 
reklamationssag, da den har været indleveret én gang før. 

• Der er bestilt lerduer, som bliver leveret i start 2019. 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2018/jaegerforbundets-struktur-er-til-debat/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2018/jaegerforbundets-struktur-er-til-debat/
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 Aktivitetsudvalg: 
Der indkaldes til møde efter generalforsamlingen 
Jagttegn: 
Charlotte orienterede om, at der er 19 elever pt. Det er en udfordring for 
os undervisere, at det er noget nyt undervisningsmateriale, som vi skal 
benytte, men det går rigtig godt. 
Riffel/bue: 
Per orienterede om: 

• Riffel – turen til skydebiografen blev aflyst grundet manglende tilmel-
ding. 

• Bue – har haft kontaktet buekoordinatoren, som ikke ved noget. Derfor 
tages der kontakt til Kalle fra DJ, for at høre om der sker noget i for-
hold til bue og DJ 

• Skurvognen er ryddet og der er sat et vindue og en ny dør i. 
 

10. Næste møde:  
Afholdes den 11. januar 2019 

 
11. Evt.: 

Intet 
 
 


