
Referat bestyrelsesmøde i 

Bogense Land og Strandjagtforening 

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle 

Mandag dag den 21-06-2021 kl. 19.00 

Dagsorden. 

 

1. Formanden siden sidst. 

2. Kassereren siden sidst. 

3. Nyt fra udvalgenes arr.- sidste nyt. 

4. Samarbejdsudvalget v/ Steen -Lise- sidste nyt. 

5. Jægerråd/kredsen-sidste nyt. 

6. Hjortelauget -sidste nyt. 

7. NFC- sidste nyt. ( maling af klubhus) 

8. Diverse. 

9. Dato for næste møde. 

10. Evt. 

 

Tilstede var:  Poul Skov, Steen Thomsen, Lise Thomsen, Sivert Thomsen, Carsten 

Andersen, Kenneth Thorslund og Ove Pedersen.  

 Afbud: Kenneth Andersen. 

 

ad1. Til det afholdte jægerrådsårsmøde på Teams var der 8 deltagere. 

 Til Kredsårsmødet i Odense var der ca. 65 deltagere. 

 Thomas Albertsen fra Ærø er valgt som ny kredsformand indtil næste 

 kredsårsmøde. 

 Udsætning af ænder er til behandling i VFR. og det er ikke sikkert at 



 det får lov at fortsætte, da man ”glemmer” at indberette sin udsætning. 

 Udsætning af fasaner og agerhøns kan få samme skæbne, hvis der ikke 

 kommer styr på indberetningerne.   

     

ad2. Der er 141508,24 kr. i banken og 2895,00 i kassen kassen pt. 

 der er oprettet p-mobil box til pokalskydningen.. 1072YA 

 Kenneth genopstiller ikke til generalforsamling. 

ad3. Nyjæger: Jagttegnskurset er blevet  startet men med  stort frafald. 

 Strandjagt: Ingen aktivitet 

 Hagl: Der er pokalskydning den 7/7-21 på NFC. Der er kun udlevering af 

 præmie hvis skytten er stilstede ved overrækkelsen. Der undersøges  om 

 præmie sponsorer, dette tager Poul sig af. 

 Riffel: Mærkeskydningen gav ca 1600 kr. 

 Steen /Ove har haft møde med skytteforeningen, og skytteforeningen vil 

 gerne være med til at betale for nye Kameraer og skærme, nå der bliver 

 fundet noget som virker. Skytteforeningen laver kun aftaler med BLS. 

 Hunde: Se under  pt. 4  

ad4. Jagtmesse er planlagt til 24/2-22. Combiskydning  ca 25 deltagere. 

 Hundetræning gav ca 5887,50 kr. Der undersøges mulighed for fasanjagt, 

 dog ikke på Rugaard. Ræveregulering er den 5/2-22 med start fra NFj 

 klubhus. Hygiejnekursus på bedding. 

ad5. Der har været afholdt nogle få kredsmøder via Teams når der har været 

 sager som skulle afklares. Jægerrådet har pt. afholdt 2 fysiske møder, 

 der har været lidt udskiftning i sammensætningen, men nu er der 

 næsten fuldtallig fremmøde, kun Skåstrup jagtforening har været 

 fraværende i lang tid. Kredsen første fysiske møde er den 26/6 på Ærø 

 hvor den nye formand vil vise rundt vedr. markvildts tiltag. Husk der er 

 game fair den 6-7-8 August på Brahetrolleborg. 

Ad6. Intet nyt. 



  

ad7. Der bliver arbejdet på at få standpladserne overdækket. 

 Kommunen vil gerne se på udvidelse af skydetider, og iflg. 

 miljøgodkendelsen er lørdag regnet som hverdag. Der arbejdes med evt. 

 at få  for enden af højre og venstre duer. Renovering af klubhus er 

 udskudt indtil videre. Der er forslag fra NFC om gave til NFC fra 

 jagtforeningerne på ca 20-25.000,00 kr. VVjf har stillet forslag om at det 

 ikke er en gave men et lån. 

 Den store container ved bagduerne skal flyttes over til de andre 

 containere. Klubhuset skal males og BLS har den opgave så der skal 

 findes en dato. Der er indkøbt nye miljøduer til banen. 

ad8. Generalforsamling i BLS den 2 September kl.19.00 på Smedestræde. 

 Der skal findes nye emner til bestyrelsen. 

 Grønt råd skal have ny formand, og jægerrådet opfordres til at foreslå 

 Kim Falck Grony da han er rådets repræsentant. 

ad9. Næste møde er den 23/8-21 . 

ad10. Intet til dette punkt. 

  

 

Referat ved Ove Pedersen 


