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Dato: 12. september 2022 
 
 

Referat for bestyrelsesmøde den 12. september 2022 
 
Mødet blev afholdt kl. 17.00. 
Mødeleder: Charlotte Bak 
Referent: Charlotte 
 

 
Dagsorden: 
 
 
1. Tilstedeværende medlemmer:  

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

 
2. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 
 

3. Nyt fra formanden: 
Kontrakt i forbindelse med uddannelse: 
Vi har tidligere talt om muligheden for at få udarbejdet en kontrakt i forbin-
delse med instruktøruddannelse, hvor vi som forening betaler for uddan-
nelse. Helena har talt med juristen fra DJ Mikala, som fortæller at det er 
mere og mere almindeligt, at der indgås disse kontrakter. 
Det blev besluttet at Helena og Charlotte udarbejder et udkast til en så-
danne kontrakt, som tages med til næste møde. 
Dropbox: 
I øjeblikket så betaler Helena og Charlotte selv for løsningen, men det er 
uhensigtsmæssigt. Derfor undersøger Charlotte hvad det koster og hvor 
mange brugere der kan tilknyttes en erhvervslicens. 
Fibernet: 
Der er installeret fibernet, og det fungerer nu. Jeg har lavet en aftale med 
Jacob Kvisgaard, at han kommer og forlænger LANforbindelse fra Veri-
sure, så vi kan få opsagt den nuværende udbyder MITTele. 
Fældning af træer: 
De er nu gået i gang med at fælde træerne, og der kommer udtrækker i 
morgen tirsdag. 
 

4. Nyt fra kassereren: 
Økonomien blevet gennemgået. 
Bankboksen er opsagt fra denne måned, Bjarne forsøger at gå ind ved 
kassen og indbetaler pengene. 
 

5. Brilleskade i forbindelse med arrangement. 
I forbindelse med et arrangement den 6. august, får Carsten Røpke, på 
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 spidsduerne, en lerdueskal i hovedet og sine briller, som får en skade på 
det ene glas. Carsten kontakter mig for at høre i forhold til erstatning. 
Jeg kontakter juristen i DJ, Mikala, for at høre hvordan vi er dækket. 
Hun skriver følgende tilbage: 
”Danmarks Jægerforbund har en ansvarsforsikring, men forsikringen har en selvrisiko 
på 6083 kr., som foreningen skal dække i tilfælde af, at skaden anmeldes til forsikrings-
selskabet. 
Inden denne forsikring kommer i spil, skal det dokumenteres, at der er tale om en skade, 
som skyldes en ansvarspådragende handling dvs. for eksempel at lerduekastemaskinen 
er indstillet forkert. Derefter skal det kunne dokumenteres, at skaden ikke er dækket af 
en anden ansvarsforsikring, da vores ansvarsforsikring er sekundær i forhold til andre 
ansvarsforsikringer. Dvs. at den person, som har indstillet kastemaskinen ikke selv har 
en ansvarsforsikring som dækker skaden, eller man ikke ved hvem, som har indstillet ka-
stemaskinen forkert. 
Hvis skaden skyldes en hændelig skade, dvs. en skade som ingen er skyld i skete, vil for-
sikringen slet ikke komme i betragtning.” 
Jeg har efterfølgende talt med Mikala i telefonen, for at få uddybet det hun 
har skrevet. Da denne skade ikke er sket i forbindelse med instruktionsar-
bejde, men skyldes hændelige uheld (der er ingen personer, som er skyld 
i skaden), så er det hverken foreningen eller DJ, som skal dække denne 
skade, men personers egen fritidsulykke forsikring. 
Vi har denne gang dækket et nyt glas til 2.400 kr. Dog vil det i fremtiden 
ikke blive dækket af foreningen. Dette bliver der gjort opmærksom på i 
skydeudvalget, og vi opfordrer medlemmer i at have en fritidsulykkefor-
sikring. 

 
6. Setter Klubben år 2023 

Setterklubben har ønske om at komme til at træne herude igen i 2023, og 
forespørger på disse dage: 
Fredag               28/4                    
Fredag       5/5 er St. bededag    ???                                            
Fredag               12/5 
Fredag               19/5   (Dagen efter Kr. Himmelfart) 
Fredag               26/5 
Fredag               2/6 
Fredag               9/6 
Fredag               16/6 
Fredag               23/6 
Søndag              25/6   Prøver   
Fredag               30/6 
Fredag               7/7 
Fredag               14/7 
Fredag               21/7   Opsamling 
 
De har forespurgt om mandagene, hvis de skulle blive ledige igen. Men 
dette kan ikke på nuværende tidspunkt lade sig gøre. 
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 Det blev besluttet, at Setterklubben er velkommen igen i år, og Charlotte 
kontakter Lauge om dette. Derudover så forespørger hun, om de også 
skal have den 5/5, da der er lidt usikkerhed omkring dette i den mail vi har 
modtaget. 

 
7. Reguleringskursus 

Kurset bliver helt sikkert afholdt, der er rigtig mange af vores egne med-
lemmer, som har tilmeldt sig. 
Der er kun 3 deltagere ude fra, og prisen for deres deltagelse bliver 400 
kr. Det gør at der er ca. 3 pladser tilbage, og dem forsøger Charlotte, om 
vi kan få afsat. 
Vi har tidligere besluttet, at kurset skulle være gratis for vores medlem-
mer, men spørgsmålet er nu, hvor der er så mange, som har tilmeldt sig, 
om vi skal tage betaling for maden, ca. 150 kr. pr. person?? 
Det blev besluttet at medlemmerne skal ikke betale for forplejningen. 
Prisen for ikke medlemmer sættes til 400 kr. inkl. alt. 

 
8. Jordvolden: 

Vagn og jeg havde besøg af en biolog fra Holbæk Kommune, som skulle se 
området for at være sikker på at der ikke fandtes en sjælden plante eller 
padde, inden der kunne gives landzonetilladelse. Han havde ingen be-
mærkninger, så han så ingen problemer med det. 
Så har vi den 6. september modtaget en skrivelse fra Holbæk Kommune 
vedr. naboorienteringen, og der er 7 ejendomme omkring os, som har haft 
bemærkninger i forhold til vores ansøgning. 
Derudover så har vi modtaget en mail fra Miljøteamet, som skal behandle 
vores ansøgning vedr. modtagelsen af jorden, da de ønskede at få uddy-
bet noget i forhold til ansøgningen. Den videresendte jeg til RGS Nordic, 
som hjalp med at få besvaret disse spørgsmål. 
Vi må bare vente og se, om det lykkedes for os at få tilladelse til volden. 

 
9. Køb af plæneklipper: 

Vagn har fundet en havetraktor i Fårevejle, som koster 30.000 kr. 
Det blev besluttet at indkøbe den. 
Vagn sørger for at den bliver indkøbt. 
 

10. Nyt fra udvalgene: 
Hundeudvalget: 
Træningen er godt i gang her efter sommerferien, og holdene fordeler sig 
som følgende: 
20 unghunde 
5 hvalpe 
14 voksne 
Træningen kører alle onsdage i september, oktober og november. 
Træningen for de voksne hunde er planlagt til at køre året ud. 
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 Markprøven i 2023 er planlagt, og kommer inden længe til at ligge i kalen-
deren. 
 
Riffel/Bueudvalget: 
Riffel:  
Der er kommet flere forespørgsler på hvornår der kan blive arrangeret rif-
felforløb igen.  
Udfordringen lige nu er at vi stadig ingen bane har, hvor vi kan afholde 
dem. Det blev derfor aftalt, at der snarest afholdes et møde i udvalget, 
som Torben indkalder til, og så bliver det drøftet hvilke banemuligheder 
der er i området. 
Bue:  
Charlotte har talt med Jacob Kvistgaard, som gerne vil hjælpe til med at få 
buebanen op og køre igen. Charlotte har aftalt med ham, at de mødes 
igen, når træerne er fældet. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Der har været afholdt to arrangementer, og der er på nuværende tids-
punkt ikke planlagt yderligere i år. 
Gåsekald – her deltog 20. 
Nødhjælp til hund – var der kun 10, som deltog, og det blev drøftet om det 
skyldes tidspunktet, hvor vi har planlagt det. 
 
Web og Information: 
Intet 
 
Skydeudvalget: 
Afprøvning af haglpatroner: 
Der har været forespørgsel på at afholde arrangementet Afprøvning af 
haglpatroner, som vi tidligere har gjort.  
Bestyrelsen bakker op om arrangementet, og det blev besluttet at Char-
lotte kontakter Lars for at finde ud af hvordan konceptet kan være. 
Græsslåning af pladsen: 
Det er ved at være tid til at få slået pladsen igen. Helena spørger derfor 
Bjarne på onsdag, hvornår det passer i forhold til hundetræningen, og 
vender herefter tilbage til Vagn 
Indkøb af patroner: 
Vi har lige hentet de sidste nede i Hubertushuset, og dem som vi kan ind-
købe nu, er billigere end tidligere. 
Det blev derfor besluttet, at der indkøbes en palle, og prisen sænkes ved 
salg til den oprindelige pris. 
Diverse: 
Omsætningen er svingende, men det går godt. 
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 11. Næste møde er den? 
Mandag den 7. november kl. 17.00 med spisning. 
Vagn bestiller maden. 
 

12. Evt. 
Intet 
 


