DAGSORDEN OG REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
I
BOGENSE LAND OG STRANDJAGTFORENING
HOS HANS NIELSEN
TIRSDAG 23-4 2013 kl.19.00
Fraværende Carsten Andersen
1.

Formanden siden sidst .
Jægeraften i Særslev blev en succes, der var 196 betalende deltagere og arrangementet
gav et overskud på 5500,00 kr. til hver af de deltagende foreninger.

2.

Kassereren siden sidst.
Foreningen har fået 6200,00 r. af jægerforbundet for de betalende medlemmer. Alle
sponsorer til jagtposten har betalt for deres annoncer. 16 medlemmer er i restance og vil
blive udmeldt af Jægerforbundet.

3.

Flugtskydningsudvalget (pokalskydning 25.5.).
Pokalskydning 25-5-2013 på banen i Vester Egense fra kl. 10.00 til 17.00.

4.

Riffeludvalget (div. skydninger 16.-4., 20.-4., 4.-5., 15.-6., 20.-9.)
Riffeludvalget bemyndiges til at indkøbe 1 vendeskive samt en hjortebane til brug ved
foreningens riffelskydninger.

5.

Strandjagt udvalget.
I forbindelse med naturprojektet ved Gyldensteen Strand er der foreslået en fredning af
dele af området. I denne forbindelse vil formanden tage kontakt til Niels Henrik
Simonsen fra Jægerforbundet for at høre om det er noget de kender til, samt opfordre til
at foreningen får en repræsentant med hvis der bliver oprettet en brugergruppe på
området. Strandjagtudvalget har fået lov at indkøbe en skydepram med tilbehør som kan
lånes af foreningens medlemmer. Udvalget administrerer udlån af prammen, samt
ledsager evt. nyjægere på jagt på stranden. Der arrangeres en strandjagtdag hvor
interesserede kan prøve at sejle i en skydepram.
Udvalget annoncerer dato, sted og kontaktpersoner på foreningens hjemmeside.

6.

Nyjægerudvalget.
Diverse arrangementer annonceres på foreningens hjemmeside samt på facebook.

7.

Jagthundeudvalget. (3.-3., 22.-.4.)
Ingen tilmeldte til hundetræning.

8.

Aktivitetsudvalget.
Forslag om en medlemstur til ølsmagning hos Albani til vinter. Foreningen vil igen i år
deltage med en stand ved løgfestivallen i Bogense.

9.

Grønt råd (JKF kommunemesterskab 22.-6.).

Hans Nielsen orienterede om møde i det grønne råd og opfordrede til at se referat af
mødet på kommunens hjemmeside.

10.

Riffelbanen Nr. Esterbølle.
Arbejdet med renovering af riffelbanen er gået over al forventning og forventes
færdig i nær fremtid.

11.

Arbejde på flugtskydningsbanen.
Foreningens andel af arbejde på skydebanen består i indvendig beklædning af
skurvogn.

12.

Afholdelse af bestyrelsesmøde (næste møde)
Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Ove Pedersen Møllerled 43 26-8-2013 kl.

19.00.

13.

Evt.

