Referat Bestyrelsesmøde
Bogense Land og Strandjagtforening
Hos Steen L. Thomsen
Mandag den 29-08-2016 kl.19.00

Dagsorden.
1.

Formanden siden sidst.

2.

Kassereren siden sidst.

3.

Nyt fra udvalgene, beretning om deres kommende og afholdte
arr. og møder.

4.

Kommende arr. Løgfestival 2016.

5.

Nyt fra samarbejdsudvalget og deres arr.
Hygiejnekursus
Jagttegnskursus
Jagtmessen 2017.

6.

Grønt råd/ Jægerråd/Hjortelaug.

7.

Generalforsamlingen.

8.

Diverse.

9.

Evt.

Tilstede var: Steen Thomsen, Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Kjeld
Bruun,
Poul Skov, Helge Horskjær, Morten Bruun ,Carsten Andersen og
Ove Pedersen.
1.

Formanden siden sidst.
Uro omkring kredsbestyrelsen, der er kommet
opfordring fra flere medlemmer i kredsen til bestyrelsen om at
stille deres mandat til rådighed som konsekvens af deres
håndtering af sagen omkring Kaj Refslunds afgang fra
hovedbestyrelsen.
Til oplysning er at Formanden for Nordfyns jægerråd er på valg,
så en opfordring til at møde frem på Årsmødet.

2.

Kassereren siden sidst.
Regnskabet er til revision den 5 september, og det viser et lille
overskud.

3.

Udvalgene.
Nyjæger: I samarbejde med riffelinstruktørerne var der arr.
skydning på Havrekrog banen, men der var ingen fremmødte.
Jagttegnskursus som er fælles med VVFJ. og NFJ. har opstart på
Søndersø skolen den 3 November.
Der var 16 deltagere i forløbet 2015-16.

Riffel: Kjeld har lavet ny pasningsliste til riffelbanen for 2017
den skal så godkendes ,i samarbejde med skytteforeningen.

Vinterskydning på 15m. banen på Smedestræde.
opstart første Tirsdag i Oktober, derefter første Tirsdag i hver
måned med afslutning første. Tirsdag i Februar.
Dette er også videre givet til andre foreninger.
Strandjagt: der har ikke været nogen aktivitet.
Haglskydning: Der har været afholdt præmieskydning på
NFC. med ca. 25 deltager. Arr. gav et lille underskud.
Hunde: De afholdte træninger gav ca. 5000,- kr. i
overskud.
Skydebanen: Ny pasningsplan fremsendes, og der er planlagt
arbejdsdag den 4 September.
4.

Løgfestival:
Foreningen deltager igen i år og det foregår fredag i uge 42.
nærmere planlægning på næste møde.

5.

Samarbejdsudvalget.
Der afholdes hygiejnekursus den 3 oktober, og der er opstart på
jagttegnskursus den 3 November.
Jagtmessen er den 23 Februar 2017.
Folkene fra Nak og Æd har sagt ja til at komme.

Der vil være en stand for samarbejdsudvalget hvor der kan
være oplysnings materiale fra foreningerne.
Der afholdes fælles rævejagt den 4 Februar 2017 med samling i
NFJ`s Klubhus i Himmerslev.
6.

Grønt råd/Jægerråd/Hjortelaug.
Der er møde vedr. Odense fjord den 5 september hvor der skal
drøftes mulige fredninger.
Dådyrene ved Gyldensteensvej er igen oppe til diskussion,
vildtspejlene kommer op igen ligeså snart det er muligt der er
endvidere forslag omkring effektiv slåning af rabatter og grøfter
for at hindre at dyrene kan gemme sig i græsset. Der er møde
på rådhuset den 5 September vedr. påkørsler, Carsten
Andersen deltager fra Gyldensteen og Lars Erlandsen Bruun.
Formand for Nordfynshjortelaug Rasmus Larsen mfl.
Der er kommet ny fondsbestyrelse på Egebjerggård, og de har
planer om betalingsjagter på dåvildt i området.
Der er Fjordens dag den 11 September.

7.

Generalforsamling.
Generalforsamling for foreningen afholdes den 8 September
kl.19.00 (bestyrelsen møder kl. 18.00)
På valg til bestyrelsen er:

Steen L. Thomsen, Helge Horskjær, Morten Bruun og Kaj
Rasmussen.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Suppleanter:
Benny Kühlman, Keld Olsen og Peter Batiste.
Revisorer: Henning Rasmussen og Ove Pedersen (melby)
Suppleanter: Niels Bo Nielsen og Morten Andersen.
Der bestilles smørrebrød og franskbrød
Der er 2 jagter på Rugård til udlodning til en værdi af 1550,- kr.
stk.
Vin indkøbes til års opsatsen.
evt sponsor præmier til amerikansk lotteri.
8.

Diverse.
Næste møde holdes hos Carsten Andersen den 19 September
kl.19.00
Ansøgning om hundeskov i Bogense er igen indsendt til
kommunen.

9.

EVT.
Der var intet under dette punkt.

referent Ove Pedersen.

