
Bestyrelsesmøde d. 25/8 2016 kl.19.00 

Referat 

Tilstede: Henrik Hansen, Kai Hvolgaard, Leif Thomsen, Bent Christensen, Martin Cook, Peter Møller, Per 

Michaelsen. 

Dagsorden 

1. Referat fra sidst 

2. Orientering fra formanden 

a. Kursus jægerforbundet 

b. Jægerrådet 

c. SKV 

d. Kort til foreningskonto 

e. Køb af traktor 

3. Nyt fra udvalgene – revision af disse 

a. Ib på kursus 17 – 18. september 

4. Sportingbane 

5. Hjemmesiden 

6. Fremtidige aktiviteter 

a. Generalforsamling 2017 

b. Trofæopmåling 

7. Økonomi 

8. Evt. 

 

Ad. 1  

Referat af 16/6 2016 blev godkendt 

 

Ad. 2  

a. ?? 

b. Der er noget under opsejling. 

c. Papirerne er bragt i orden.  

d. Der er oprettet hævekort til foreningskonto til brug for Mobile Pay. 

e. Køb af tilbudt traktor blev vedtaget. Prisleje 38.000,- til 40.000,-. 

Ad. 3 

FLUGTSKYDNINGSUDVALG 

1. Der var diskussion om under hvilken organisation Ib skal tage kursus. Jægerforbundet koster 3.000,- 
Dansk Flugtskydnings Forbund 1.300,-.   

2. Konsortieskydning har overtaget resten af tiderne på banen. 

BUEUDVALG 

1. Intet nyt 



JAGTUDVALG 

1. Tilmeldte til foreningsjagten er tidligere blevet inviteret til fælles skydning for at pudse formen af. 

Det er tilladt at invitere en gæst. Dette foregår 14/9     

HUNDEUDVALG 

1. Intet nyt 

NYJÆGERUDVALG 

1. Jagterne lægges i kalender. Per lægger dem ind. 

HUS OG PLADSUDVALG 

1. Belægning ved containere hæves af hensyn til vand. Kai bestiller knust beton.  

2. Overdækning af containere.  

a. Ønsker afklares, herunder kontaktes bueudvalget. (Bent og Leif ?) 

b. Der udarbejdes et endeligt design. (Bent og Leif ?) 

JAGTHORNSUDVALG 

1. Intet nyt. 

Ad 4. 

a. Revisorerklæring underskrevet af bestyrelsen vedr. refusion af investering i sporting bane. 

Ad 5. 

a. Per står for indlæggelse af alle nyheder. 

b. Jægerforbundets oplysninger om foreningens tillidsposter undersøges. 

c. Formændene fra de respektive udvalg fremsender en liste til Per, hvoraf det skal fremgå hvilke 

personer, der skal stå anført på hjemmesiden. 

d. Kontakt via hjemmesiden revideres med Pers mailadresse som automatisk videresender til Henrik 

og Kai.  

Ad 6. 

a. Generalforsamlingen afholdes den 16. februar 2017. Det skal sættes i ’Jæger’ og på 

nyhederne/kalender. 

b. Afholdelse af trofæopmåling. Dato ikke endeligt afklaret. 

Ad 7. 

a. Foreningens saldo udgør 434.586, 

b. Bueudvalgets saldo udgør  ??,- 

Evt. 



a. Der var forslag om afholdelse af kurser (bredt)og eksekutioner 

OPFØLGNINGSLISTE 

1. Endeligt køb af traktor. (Kai) 

2. Knust beton ved containere. (Kai) 

3. Overdækningen af containere afklares endeligt. (Bent og Leif ?) 

4. Ny jæger jagter lægges i kalender. (Per) 

5. Fællesskydning på nyhederne. (Per) 

6. Jægerforbundets oplysninger om foreningens tillidsposter undersøges. (Per) 

7. Revision af personlister på hjemmesiden. (Per – på baggrund af fremsendte)  

8. Annoncering af generalforsamling. (Kai og Per) 

9. Trofæopmåling. (Henrik) 

 

GODKENDELSE  

Henrik Hansen, 

Kai Hvolgaard, 

Leif Thomsen, 

 Bent Christensen, 

 Martin Cook, 

 Peter Møller, 

 Per Michaelsen. 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 



 


