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13 september 2019 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 13.09.2019 
 
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00. 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Torben R, Helena, Bjarne og Jan. 
Torben Lindholm indbudt for bueskytterne. Afbud: Per og Niels 

 
2. Godkendelse af referat fra 02.08.2019: Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsordenen: Godtkendt 
 

4. Nyt fra formanden: Der har været afholdt jægerrådsmøde 28-08 og vi var 
stærkt repræsenteret. På dette møde blev strukturforslaget drøftet.  

 
Den 1 september blev der afholdt naturens dag. Charlotte og Per deltog.  
 
Charlotte og Bjarne har været i banken og har fået ny bankaftale.  
 
Vi har fået alle vores våben registreret og har fået en dummy skyder af 
Bjarne Lyster. 
 
Ole Hansen har kontaktet Charlotte angående Vildt i gryde og vi kan nu 
søge om midler til udgiften. 
 
Charlotte er blevet interviewet til Hagested nyt 
 
Sikkerhed: Vores aktivitets flag skal altid respekteres. Hundeflag vil sige 
ingen skydning. Bueflag vil sige ingen hundetræning på området. 

 
5. Nyt fra kassereren: 

 
6. FM i Apportering: 

 
Det gik fantastisk og masser af ros. 

 
 

7. Struktur. 
Dele af bestyrelsen tager til struktur møde på fyn. 
Bestyrelsen afholder internt møde om dette 27-09 kl 17-19 
 

8. Nyt af udvalgene: 
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 Hund: Vi har fået vores materialer til kravlegården. Bestyrelsen har 
besluttet at hegnet skal udføres i fuld højde på 150 cm. 
Træning ser godt ud.  
Skydebane: Det går godt, vi har travlt.  
Klagesag over støj drøftet. 
Aktivitetsudvalg: Charlotte har givet forbunds instruktør jagthund 
lov til at afholde møde hos 30-09 kl 17. Ellers Intet nyt. 
Jagttegn: Vi har opdateret hjemmesiden og prisen stiger til 2000 kr. 
Riffel: Per har meldt afbud. 
Bue: Det går godt vi har venskabsstævne i morgen. Bestyrelsen 
vedtog at buerne gerne må bruge ca. 2000 kr. til renovering af de 
slidte skiver.  
Web og Information: Vi skal have købt kamera til næste år 

 
 

9. Næste møde:  01-11-2019 
 

10. Evt.: 


