
DAGSORDEN SAMT REFERAT AF 

BESTYRELSESMØDE  

BOGENSE LAND OG STRANDJAGTFORENING 

HOS OVE PEDERSEN 

MANDAG 26-8 2013 kl.19.00 
 

 

 

1.     Formanden siden sidst. 
Siden sidste møde har man deltaget i møde vedr. projekt     Gyldensteen 

Strand. Foreningen har gjort indsigelse mod et oplæg som tillader 

regulering af visse vildtarter på reservatets område hele året rundt, også i 

vildets yngleperiode. Ligeledes mener foreningen at fonden skal søge om 

regulering af vildtarter  på samme vilkår som andre, der søger 

reguleringstilladelse. Ligeledes blev der gjort indsigelse mod forbuddet 

mod at færdes på stranden uden for yngleperioden, da det begrænser den fri 

færdselsret langs Danmarks kyster. 

Foreningen har doneret 500,00 kr. til renoveringen af medborgerhuset i 

Bogense, da foreningen har benyttet huset flere gange uden beregning. 

 

 

2.     Kassereren siden sidst.     
     Regnskabet revideres inden generalforsamlingen. 

 

3.      Generalforsamling onsdag den 4-9 kl. 19.00  
Der udloddes 1 kokkejagt på indgangsbilletten. Der sælges 2   serier 

Amerikansk lotteri, hvor der er 1 kokkejagt som 1. præmie samt øvrige 

sponsorpræmier. Foreningen er vært med smørrebrød, 1 snaps, samt øl og 

vand. Der købes smørrebrød til 30 personer. Der udsendes dagsorden til 

bestyrelsen på mail. Bestyrelsen mødes kl. 18.00 for klargøring, Kaj 

bestiller forplejning. Medlemmer som møder frem med en bukkeopsats 

skudt i indeværende år på et dansk revir, deltager i kåringen af årets 

buk,som præmieres med 1 flaske god rødvin. 

De enkelte underudvalg aflægger deres egen beretning under 

generalforsamlingen. 

 



4.      Strandjagt udvalget. 
Ingen tilmelding til det planlagte strandjagtarrangement som blev aflyst. 

Skydepram er endnu ikke indkøbt. 

 

5.       Nyjægerudvalget. 
Ingen møde siden sidst og ingen tilmeldinger til aktiviteter. 

 

6.       Jagthundeudvalget.    
1 tilmeldt dressurkursus samt 1 tilmelding til apporteringstræning, begge 

kurser aflyst grundet manglende tilmelding.                                

 

7.       Aktivitetsudvalget.  (Kokke jagt og løg festival 18-10) 
Foreningen deltager i løgfestivallen med laserskydning samt flåning og 

tilberedning af et dådyr. Kokkejagt på Egebjerggård er bestilt tilmelding 

til Carsten Andersen. 

 

 

8.        Skydeudvalget. (sidste skydning, oprydning på skydebanen 

29-8)                arbejde på skydebanen, opsætning af plader i 

toiletbygning. 
Oprydning på skydebanen torsdag d. 29-8 kl. 17.30. Pokalskydningen gik 

planmæssigt, dog var der ikke mange medlemmer som mødte frem. 

 

 

9.       Grønt råd/JKF 
Hans Nielsen refererede fra mødet i Det Grønne Råd og opfordrede til at 

man kan se hele referatet på Nordfyns kommunes hjemmeside, under 

referater fra teknik og miljø. 

 

10.  Skydearena Korsholm 20-9 (tilmelding?) 
3 mand tilmeldt dags dato en aflysning overvejes grundet manglende 

tilmelding. 

 

11.  Riffelbanen Nr. Esterbølle. 
Der er god deltagelse til skydningerne tirsdag, vedr. vinterskydning 

tilmelding til Kjeld Bruun. 



 

12. Afholdelse af bestyrelsesmøde (næste møde) 
Næste møde afholdes mandag d.23-9- 2013 kl. 19.00 ved Kjeld Bruun. 

 

13. Evt. 
Hans Nielsen opfordrede til at indberette nedlagt dåvildt til hjortelaugets 

hjemmeside. 

 


