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08 marts 2019 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 08.03.2019 
 
Mødet bliver afholdt på skydebanen kl. 17.00. 

 
Dagsorden: 
 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Torben, Per, Bjarne, Niels og 
Jan. Afbud fra Helena. 

 
2. Godkendelse af referat fra 18.01.2018: Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 
 

4. Nyt fra formanden: 
 

Rørvig jagtforening er efter ekstraordinær generalforsamling blevet op-
delt i 2 foreninger. En skyde-forening og en hunde-forening. 
Vores skøde er endnu ikke godkendt. Charlotte presser på for at få styr på  
 

 
5. Nyt fra kassereren: Økonomien efterset. 
 
6. Budgetter for alle udvalg. 

Hund: Godkendt 
Skydebane: estimeret 25.000 kr udover de fasteomkostninger 
Aktivitetsudvalg: Godkendt 
Jagttegn: estimeret overskud på 15.000 kr pr år 
Riffel/bue: Godkendt 
Web og Information: Bjarne Lyster har et kamera vi kan prøve med i 
først omgang. Budget godkendt. 
Foreningen: Administrative udgifter for 15.000 kr. Godkendt 

 
7. Ansøgning om godkendelse af bestyrelse i forbindelse med Våbenpåteg-

ning. 
Ansøgningen blev udfyldt og underskrevet af tilstedeværende bestyrel-
sesmedlemmer. Helena udfylder og underskriver senere, og Charlotte 
sørger for at den bliver sendt. 

 
 

8. Bueværksted/vogn. 
 

Fremtidige udgifter skal betales af foreningen, ikke af skydebanen. 
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 Renoveringen af vognen ender ud men at koste omkring 12.000 kr. 
 
 

9. Nyt af udvalgene: 
Hund: Charlotte orienterede bestyrelsen, om de første 3 måneder. 
Hundeudvalget ønsker skraldespande til prutteposer. 
 
Skydebane: Turneringsskydning i år skal der på skydebanen afhol-
des 65 kampe. Skyde rækkefølgen er ændret så 1 division skyder 
først. Hvilket giver hurtigere gennemførsel og mindre stress. 
Der arbejdes på nogle store arrangementer. Vi ved endnu ikke no-
get om hvornår der kommer lerduer. Der er kommet ny aftale i hus 
om køb af lerduer for 2020 i samarbejde med HG. HG har flyttet de-
res åbningsdage så vi ikke har åbent samtidig. Torben har været i 
Jæger med affaldssortering, og er derfor blevet kontaktet af flere 
som vil vide mere om det. Det blev besluttet at der skal bestilles ny 
varmepumpe asap pris 15.000kr da den gamle er defekt. 
 
Aktivitetsudvalg: Der er Knivkursus i gang med 11 deltagere. Der er 
snart riffelindskydning og pralemorgen. Vildt i gryde er også i stø-
beskeen. 
 
Jagttegn: 18 elever og de har det svært. 
 
Riffel/bue: PT ved vi ikke hvor stor arbejdsbyrde Per får med Bueko-
ordinatorposten i kredsen. Det er aftalt med Torben Lindholm at han 
kan gå ind og overtage nogen af arbejdsopgaverne. I forhold til Rif-
fel delen er der ikke truffet nogen aftaler. 
Der har været afholdt fastelavnsarrangement med et pænt over-
skud. Der er pæn fremgang i deltagelsen. Riffel feltskydning overve-
jes. Der er indskydning 5-5-2019 

 
10. Næste møde: 12-04-2019  

 
11. Evt.: 

 
Mødet hævet 18.58 


