
Referat bestyrelsesmøde NB den 11. april 2018 
 

1. Nøgleboks. 

Ide om at have en nøgleboks, så medlemmer kan låse sig ind med en kode, hvis medlemmerne af 

Bestyrelsen ikke er til stede. Det kan ikke lade sig gøre af praktiske hensyn, men det har ikke voldt 

problemer indtil nu. 

 

2. Det gyldne slip. 22.04.18 

Overordnet ansvarlig er Kristian. 

Tilmeldinger: Kristian 

Opstilling af bane:  22 dyr er vurderet brugbare. I skuret er der yderligere 8. I containeren lidt flere. 

 Banen bliver med henved 27 egne dyr. Kristian tjekker sit lager for hegnspæle. Skotte tjekker for 

optegning af ringe på dyr. 

Banen sættes op søndag den 15. April kl. 11. Medlemmer må meget gerne deltage. 

Standen af tårnet vurderes ved samme lejlighed. Om nødvendigt laver Flemming en ny stige. 

Michael leverer 20 pæle til standpladser. 

Kirkebæk laver numre til standpladser og laminerer dem. 

Indkøb af forplejning klarer Robert, når deltagerantallet ligger fast. 

Skydekort klarer Kristian 

Præmier: (Flemming) Lodtrækningspræmier fra Danage, Baldur, Hauges. 

Resultater: Bestyrelsen hjælper med optælling af point. 

Kirkebæk og Robert griller pølser og sælger øl/vand mm. 

Oprydning: Alle (dyrene bliver stående ude) 

Præmielodtrækning på deltagernes nummer: Kristian 

Mødetid i klubhuset 8:30 for hjælperne. Medlemmer må meget gerne melde sig. 

 

3. Nøgler. 

Nuværende nøgler i cirkulation: Haller, Julle, Tilsted, Kjærsgaard, Skotte, Flemming, Kirkebæk. 

Martins nøgle er mistet. 

 

4. Admin FB. 

Bestyrelsen bør have en administrator på FB-siden, så Bestyrelsen kan slå opslag op som 

“Nordjyske Buejægere”. 

Robert undersøger med Mørk, der er admin i dag. 

Flemming kontakter FADB for at få rettet kontaktinformationer på deres side. 

Skotte har rettet kontaktinformationer på Hjallerup Jagtforenings side. 

 

5. Aktivitetskalender. 

Findes i dag på Hjallerup Jagtforenings hjemmeside. 

Kristian samler aktiviteter fra kalenderen og deler dem på FB. 

 

6. Forretningsorden. 

Bestyrelsen arbejder på at “klarificere” bestyrelsesmedlemmernes opgaver. Det blev diskuteret om 

det ville give mening, at ændre kontingentopkrævning, så det følger regnskabsåret. 

 

7. Honorar til kursuslederne, der afholder foreningens kurser? 

Det blev diskuteret hvordan et eventuelt leje skal ligge og hvem der i givet fald skal have honorar 



eller en erkendtlighed. Bestyrelsens holdning er, at lejet bør ligge på “gaveniveau” mere end et 

egentligt honorar, så der ikke opstår tvivlsspørgsmål i forhold til SKAT. 

 

8. EVT. 

Bestyrelsen diskuterede eventuel deltagelse i “Det gyldne horn” den 29.04. Det bliver vanskeligt at 

stille hold. Der arbejdes på en ny dato. 

 

Bliv NaturligVis (Henrik Quortrup Thygesen) vil gerne arrangere et foredrag, hvor man kan 

promovere organisationens arbejde og hverve nye formidlere. 

Bestyrelsen vil gerne medvirke til et arrangement. Kirkebæk holder linjen varm. 

 

Bestyrelsen diskuterede formen og indholdet af deres fremtidige bestyrelsesmøder, så der er mest 

mulig styr på økonomi og organisation. 

 

Sindal har inviteret til en træningshyggeskydning på deres bane. Bestyrelsen synes det er en 

glimrende ide, at “flytte” en søndagstræning derop. Muligheden undersøges. 

 

Medlemmerne af NBs Dropbox opdateres. 

 

Næste bestyrelsesmøde 6. Maj kl. 11.00 


