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Dato: 12. april 2022 

 

 

Referat for bestyrelsesmøde den 28. marts 2022 
 
Mødet blev afholdt kl. 17.00. 
Mødeleder: Charlotte Bak 
Referent: Dennis Nielsen 

 
Dagsorden: 
 
 
1. Tilstedeværende medlemmer:  

Charlotte, Niels, Vagn, Helena, Bjarne og Dennis 
Afbud fra: Torben 

 
2. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden er godkendt 
 

3. Nyt fra formanden: 
Der har været afholdt kredsmøde, og grundet valget til HB af Marie Louise 
valgte først kredsformanden og derefter et bestyrelsesmedlem at gå af. 
På grund af dette har der været afholdt møde i distinkt et, for at finde ud af 
hvad der nu skal ske. 
Da vi mangler en jagttegnskursuslærer stillede Charlotte forslag om, at vi 
tilbyder Camilla uddannelsen, så hun kan få den nødvendige viden til at 
kunne gå ind i undervisningsteamet. 
Forslaget blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen. 

 
4. Nyt fra kassereren 

Økonomien blev gennemgået, og det ser rigtig fint ud 
De fleste husker at føre kontonr på kvitteringer, og det er rigtigt positivt. 
Det blev aftalt at vi skal have en kontoplan liggende i tutten, så vi kan sikre 
at der altid bliver skrevet korrekt kontonr på kvitteringer. 
Bjarne ønskede dagsordenen udsendt med længere varsel. 
Dette er taget til efterretning af sekretæren, som vil sikre at den kommer 
ud med en uges varsel.  
  

5. Jordvolden: 
Der var intet nyt i forhold til jordvolden. 
Charlotte vil tage kontakt til Else Marie, når vi kommer ind i april, for at 
høre, hvor lang sagsbehandling vi kan forvente.  
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 6. Afregning skydeudvalg: 
Betingelserne for afregning til skydeudvalget blev drøftet og nedstående 
punkter blev enstemmigt godkendt. 

• Afregning for en vagt er til enhver tid svarende til en serie på 40 
duer samt forplejning. 

• Når vi indfører miljøafgift, vil 5 kr. pr vagt blive modregnet, hvis man 
får pengene udbetalt, eller hvis de bliver brugt til at købe patroner. 

• Det er ikke tilladt at trække penge ud fra et skydekort. 

• Der er ingen ændringer til afregning for arrangementer  
 

7. Godkender til våbenpåtegning: 
Da det kun er Vagn som kan godkende våbenpåtegning, skulle der findes 
en som kunne dele denne opgave med Vagn. 
Der blev stillet forslag om at give denne opgave til Bjarne Madsen. 
Forslaget blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen. 
 

8. Lammefjordens bueskydning: 
Status på Lammefjordens bueskydning blev vendt og der er intet nyt. 
 
 

9. Nyt fra udvalgene: 
Hundeudvalget 
Der er modtaget utrolig meget ros for markprøven, der ligger en fin artikel 
online og der kommer også en lille artikel i ”jægeren”. 
Det går godt med hundetræning, der er ikke en overflod af hunde, men 
der matcher antallet af trænere, så det passer fint. 
Honorering til trænerne blev drøftet, og det blev besluttet at de sidestilles 
med skydeudvalget, og kan vælge mellem at få 1200 kr. årligt på gavekort, 
eller 60 kr. pr gang afregnet månedligt via bankoverførelse.  
 
Riffel/Bueudvalget 
Der har været en del riffelforløb, og disse er gået godt. 
 
Aktivitetsudvalget 
Intet nyt 
 
Web og Information 
Intet nyt 
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 Skydeudvalget 
Det går rigtig godt, vi har en god omsætning. 
Der kommer rigtig mange, som har brug for hjælp til skydning, så vi er 
presset på kapacitet. 
Dennis undersøger om det et muligt at indføre et bookingsystem over  
Instruktørtimer. 
Der er syv hold tilmeldt til turneringsskydning. 
 

10. Næste møde er den 25 april kl. 17:00 
 

11. Evt. 


