
Referat Bestyrelsesmøde 
Bogense Land og Strandjagtforening 

Hos Carsten Andersen 
Onsdag 11-02-2015 kl. 19.00 

Følgende deltog i mødet: Steen Thomsen, Hans Nielsen, Kaj Rasmussen, Poul Skov, 
Kjeld Bruun, Morten Bruun, Carsten Andersen, Helge Horskjær  og  Ove Pedersen. 
 
1. Formanden siden sidst. 
 Der har været bestyrelsesmøde på NFC  og  arbejdsopgaver derude er ikke 

længere foreningsrelaterede, men der indkaldes til arbejdsdage, 
 bla. skal fangnet ordnes søndag 15.02 opstart kl. 9.00 
Pokalskydning for BLS  står  ikke på kalenderen men det er den 1.7.15 
Der har været møde vedr. jagtmesse: referat rundsendes. 
Den afholdte fælles rævejagt havde deltagelse med 26 tilmeldte fra BLS. 
og der var 74 total inkl.  hundefolk. 
Der var 6 ræve på paraden. 

 
2. Kassereren siden sidst: 
 Der er 164 medlemmer og der er pt. 25 restanter. 
 Hans oplyste at DJ trækker 1/12   af medlemstilskuddet pr. mdr. indtil  
 kontingentet er betalt. 
 
3. Evaluering på jagtpost: 
 Til jagtpost 2016 vil deadline for aflevering af indhold være 1. november. 
 
4.                 Egebjergaardjagt:  Da vi ikke længere har tilslutning nok til fasanjagt på  
                    Egebjergaard, har bestyrelsen besluttet at afmelde jagten. 
                    Bestyrelsen vil se efter andre alternativer . 
                      
                                           
5. Nyt fra udvalgene: 
 Riffeludvalg: Der har været afslutning på vinterskydningen. 
 Hjortebanen Lejbølle den 7.3.15 kl.13-16 der er plads til 12-14 pers. 
 og der er 6 tilmeldte pt. men arr. bliver af 
 Kjeld er ved at sætte personer på listen til banepasning Havrekrog. 
 
 Flugtskydning: Ingen møde. 
 
 Strandjagt: Ingen møde. 
 
 Nyjæger: Ingen møde. Der skal repræsentanter ud til en undervisngs 
 aften hos Frands Frandsen for at fortælle kursisterne om BLS. 



 Morten havde noget vedr. rundvisning på Valdemar Slot som 
 aktivitetsudvalget fik. 
 
Hundeudvalg: Der er  marktræning den 7.3 & 21.3-15  for  stående hunde. Der 
er alm. Hundetræning med opstart den 8.3-15 og det er  
planlagt til at køre  5-6 gange. Betaling ved fremmøde. 
 
Aktivitetsudvalg: Ingen møde. 
 
 

6. Grøntråd/JKF: 
 Der er møde i Ejbyhallen den 17.2-15 vedr. Natur 2000 
 hvor bla. sag vedr. Nr. Næråstrand og Æbelø sagen måske  genoptages.
 Temadag vedr. markvildt på Land og Fritid  i Årup. 
 RASK natur fra DJ. Gå ind på DJ´s hjemmeside og tag stilling . 
 Der er Kredsmøde den 8.3-15 og det afholdes på Dalum Landbrugsskole 
 fra BLS. Deltager Steen Thomsen, Poul Skov og Ove Pedersen. 
 fra JKF deltager Hans Nielsen. 
 Der er Hjortelaugs møde på Havrehedsskolen den 18.3-15 
 
7. Banepasning: 
 Riffel: Kjeld rundsender liste med person/dato. 
 Flugtskydning: Liste med person/dato rundsendes. 
 
8. Hjemmeside: 
 Carsten Andersen overtager jobbet som Webmaster fra Steen Thomsen. 
 
9. Diverse: 
 Kaj bestiller effekter fra DJ til jagtmessen, opsætning onsdag 4.3 fra  
 Kl 16.00   BLS står for indgang.  Alle betaler også hjælpere. 
 Konkurrence for SMS tilmelding? 
 Ove forespurgte om sponsorat til Skytteforeningen i Nr. Esterbølle 
 Sponsor seddel sendes til Steen. 
 Kaj undersøger priser på foreningsskjorter til Morten, Helge  og Steen. 
 
10. Bestyrelsesmøde næste gang 4.5-15 kl. 19.00 hos Hans Kr. Nielsen. 
 
11. Ræveregulering evt. 28.2-15 hvis frost. Regulering ved diget 15.2-15 kl. 7.30 
 
 
Referent.  Ove Pedersen.  


