
Bestyrelsesmøde d. 10/10-2013 kl. 19.00 

Referat       

   

 Side 1 af 2 

Til stede: Henrik Hansen(HH), Peter Møller (PM), Kai Hvolgaard (KH), Jørn Olsen (JO), Mogens 

Jensen (MJ), Ib Knøsen (IK), Rasmus Jensen (RJ), Leif Thomsen (LT) og Bent Christensen (BC). 

 

Dagsorden: 

1. Gennemgang og underskrift af referat fra sidst. 

2. Orientering fra formanden – bl.a. nyt bestyrelsesmedlem samt fremadrettet strategimøde. 

3. Regler og retningslinjer - revidering. 

4. Køb af jord (status). 

5. Nyt fra udvalgene. 

6. Kommende aktiviteter. 

7. Økonomi. 

8. Eventuelt. 

Ad 1 - Referat fra bestyrelsesmødet d. 15/8 blev godkendt og underskrevet. 

Ad 2 – Orientering fra formanden. 

 Rasmus Jensen har meddelt, at han ikke har tiden til at sidde i bestyrelsen, og derfor trækker sig 

med omgående virkning. 

 Leif Thomsen, der er 1. suppleant, indtræder derfor omgående i stedet i bestyrelsen. 

 I h.t. reglerne indtræder Leif på samme vilkår, som det afgående medlem, og er derfor på valg på 

samme vis. 

 Formanden orienterede om de nye haglskydeprøver, som gælder fremadrettet. 

 Vi bør også afholde specielt strategimøde i bestyrelsen, hvor vi kigger på hvilke ting, vi skal satse på 

for foreningens fremtidige virke. Der indkaldes hertil senere. 

Ad 3 – Regler og Retningslinjer - revidering. 

 Der arbejdes fortsat på at tilrette regler og retningslinjer for alle udvalg. 

 Der skal afholdes møder med alle udvalg inden næste generalforsamling. 

 HH har lavet udkast til reviderede regler for et par af udvalgene. 

Ad 4 – Køb af jord / status. 

 Intet nyt i forhold til foregående rapportering. 

Ad 5 – Nyt fra udvalgene. 

 Hundeudvalget – Leif Bach trækker sig p.g.a. tidspres fra andre opgaver far udvalget. Prøve for 

kreds 1 afholdtes i HJ 5/10. 

 Jagtudvalget – Der er afholdt møde i udvalget. 

 Første fællesjagt er afholdt. Der var 28 deltagere. Desværre var der for få hunde til at afdække 

arealerne. Der blev kun affyret få skud. 1 bukkelam blev nedlagt af en ny-jæger. 

 Nyjægerudvalget: Der afholdes møde i udvalget 16/10. 

 Henrik Lykke har givet tilsagn om at indtræde som medlem i udvalget. 

 Flugtskydningsudvalget –  

 Der blev afholdt afslutning for skydelede m.v. d. 7/10 med skydning og spisning. 

 4 ”forholdsvis nyjægere” vil gerne være hjælpere i den kommende sæson. 

 Der er ansøgt om støttemidler til mobile kastemaskiner. I tilfælde af betydende tilsagn (beløb), vil 

sagen blive behandlet i bestyrelsen m.h.t. om det er noget, vi skal gennemføre. 

  



Bestyrelsesmøde d. 10/10-2013 kl. 19.00 

Referat       

   

 Side 2 af 2 

 Sponsorudvalg: Intet nyt. 

 Husudvalget: 

 Der opsættes ny vandvarmer – 60 liter Metro. Dem gamle er tæret op. 

 Opvarmning af klubhuset har længe været drøftet og det besluttedes at investere i en luft-til-luft 

varmepumpe som inkl. opsætning og tilslutning koster DKK 17.300. 

 Hertil kommer et SMS-modul, som gør, at pumpe kan fjernbetjenes med SMS-kommandoer.   

 Desuden skal en hæk klippes. 

 Bueudvalget: Intet nyt. 

 Jagthorn: Nyt hold er startet. Første aften var der mødt 8 personer op. 

 Blad og Web: I et forsøg på at få gang i noget i udvalget, inviteres Preben Andreasen med til næste 

møde.  

Ad 6 – Kommende aktiviteter: 

 Vildtspil  afholdes onsdag d.13/11. 

 Der blev aftalt omfattende, specifikke detaljer for årets spil, men hvis det alligevel bliver nødvendigt, 

afholdes senere et hurtigt indkaldt møde udelukkende med henblik på at fastlægge den helt 

detaljerede afvikling.  

 Trofæopmåling mandag, d. 18/11 fra kl. 14. 

 MJ og Leif Kjeldgaard forestår afviklingen af arrangementet. 

 

Ad 8 – Økonomi: Likvide beholdninger udviser (igen) indestående på DKK 440.000. 

 

Ad 9 – Eventuelt: Intet til punktet. 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag, d. 12. december kl. 19:00. 

   

Referent Peter Møller 

 

___________________             _________________          ________________ 

      Henrik Hansen                              Peter Møller                       Kai Hvolgaard 

       

 

__________________                _________________         ________________ 

         Ib Knøsen                                      Jørn Olsen                       Mogens Jensen 

 

___________________ 
   Leif Thomsen       


