DAGSORDEN TIL OG REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
BOGENSE LAND OG STRANDJAGTFORENING
HOS CARSTEN ANDERSEN
MANDAG 28-04 2014 kl.19.00

1.

Formanden siden sidst.
Der har været afholdt kredsmøde med deltagelse af flg. fra bestyrelsen, Kjeld
Bruun, Hans Nielsen, Poul Skov ,Kaj Rasmussen og Owe Pedersen.

2.

Kassereren siden sidst.
Foreningen har fået medlemsafregning fra jægerforbundet på
6000 kr.efterfølgende har foreningen indbetalt 1700 kr. I
kontingent for vores 3 æresmedlemmer. Der er 3 restanter
blandt medlemmerne medio april.

3.

Strandjagt udvalget.
Ingen aktiviteter siden sidst.

4.

Nyjægerudvalget. (riffelskydning)
Der deltog 2 nyjægere i skydningen.

5.

Jagthundeudvalget.
Der er ikke tilmeldinger nok til hundetræning i foreningsregi.

6.

Aktivitetsudvalget.
Der har været afholdt whiskeysmagning med ialt 17 deltagere, deraf var der 6 som
er medlem af foreningen, arrangementet gav et overskud på ialt 500 kr..
Jægeraften afholdt 6-3 med 95 deltagere, med hensyn til økonomi er den ndnu
ikke gjort op da det ikke har været muligt at samle de deltagende foreninger til et
fælles møde samt evaluering.

7.

Skydeudvalget (pokalskydning onsdag 14-5 17.00 til 21.00)
Præmier? (kommunemesterskab Strandager 31-5)
Pokalskydning afholdes sammen med Nordfyn og Veflinge Vigerslev
jagtforeninger. Præmierne er vin som Kaj indkøber. Evt. sponsorpræmier

fordeles ved lodtrækning blandt de medlemmer som deltager, i den lukkede
skydning pokalskydning.

8.

Riffeludvalget. (mærkeskydning 10-5, minifeltskydning)
Opstilling af riffelbanen kl. 8.00 den 10-5 Kjeld Bruun køber vin til præmier. Kaj
forespørger Åge W Jensens fond ang. Afskydning af 2 hjorte på Æbelø som
tidligere. Disse hjorte udloddes ved lodtrækning blandt medlemmer som deltager i
riffelskydningen. Kaj kontakter Tonny Møller med henblik på rep af skivevender
til riffelskydning.

9.

Bukkepral.
Bukkepral i klubhuset i Vester Egense 16-5 kl. 9.00.

10.

Grønt råd/JKF
Hans Nielsen orienterede fra møderne i det grønne råd samt
I JKF.

11.

Afholdelse af bestyrelsesmøde (næste møde)
Næste møde 26-8 kl. 19.00 ved Kaj Rasmussen.

12.

Evt.

