Referat Bestyrelsesmøde
Bogense Land go Strandjagtforening
Hos Ove Pedersen
Mandag den 16-01-2017 kl.19.00
Dagsorden.

1.

Formanden siden sidst.

2.

Kassereren siden sidst.

3.

Nyt fra udvalgene.

4.

Nyt fra samarbejdsudvalget og deres arr.

5.

Grønt råd/jægerråd/hjortelaug.

6.

Nyt fra NFC.

7.

Diverse.

8.

Evt.

9.

Næste møde.

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

Formanden siden sidst.
Der er årsmøde i nordfyns jægerråd i morgen den 17.01.16 i NFj´s
klubhus i Hemmerslev kl. 19.00.

Og han opfordrede alle til at møde op da der i år er valg til HB og
kredsen samt jægerrådet, Der er pt. ingen navne på evt kandidater.
2.

Kassereren.
Der er kommet penge fra de fælles arr. og det var ca. 4500 kr.
Indkomne sponsorater til jagtposten dækkede udgivelsen af samme.
BLS har sponseret hjortelauget med 1000 kr.
og der er pt. ca 101000 kr. i kassen.

3.

Nyt fra udvalgene.
Flugtskydning.
Der fremkom skema for datoer for pasning af NFC hvor pasningsdatoer
skulle besættes.
Hunde.
Der er få tilmeldinger til træning med opstart den 26.02.17
Kaj og Benny er blevet opfordret til at træne for Brettonklubben med
apporteringsprøve, dette finder sted i Langeskov.
Ung/nyjæger/strandjagt.
Intet, da Morten Bruun havde meldt afbud.
Riffel.
Der er afslutning på vinterskydning her til februar, og der er 3 hold
der skyder.
Husk skydning på Lejbølle den 11.03.17 banen er lejet fra 13-15.

4.

Samarbejdsudvalget.
Der er trykt plakater som vil blive fordelt på næste møde den 18.01.17

på dette møde er der fremvisning i NFU´s store hal som er lejet.
Der hersker lidt usikkerhed vedr. Områdeavisens stand og betingelser
om samme.
5.

Grønt råd/jægerråd/hjortelaug.
Hjortelaug.
Hjortelauget vil gerne have alle de info. vedr. afskydning af Dåvildtet
da det kniber med at få indberetninger fra jægerne som har nedlagt
dåvildt. Det vidner om manglende respekt for laugets anbefalinger og
det arbejde lavet udfører. Der er således ikke indberettet noget om
afskydning af dåer og kalve.
Grønt råd.
Jægerrådet har udpeget Kim Falck Grony som nyt medlem af grønt råd
som afløser for Hans Kr. Nielsen.
Kim har pt. kun deltaget i et møde og der var ikke meget af interesse for
jægerne. Hele referatet kan findes på Nordfyns kommunes hjemmeside
under råd.
Jægerråd.
Vedr. hjortelauget anmodning om penge fra jagtforeningerne til laugets
arbejde, efterlyste flere medlemmer flere informationer om nærmere
præcist hvad pengene skal anvendes til.
Arne Eriksen kunne oplyse at skydebanen på Slusemøllen formodentlig
bliver bygget om og kommer i drift igen.

6.

Nyt fra NFC.

Der har været afholdt kyllingeskydning, og der blev solgt 76 serier og
4-5 skeetkort.
Der var mange mennesker derude incl en del folk som kun skød
træningsskydning, som en krølle på dette kan det oplyses at der blev
solgt 16 kasser øl.
Træning starter til februar den 4 fra 12-16.
Der er måske fundet en afløser til kiosken, dette er på plads inden
bane opstart.
Der fremkom forslag om at hæve prisen på ølsalg.
Tyverialarmen virker stadig ikke som den skal, der er stadig for mange
fejlalarmer.
Vedr. vedligehold der mangler et sidste beklædning på det høje tårn
og der skal opsætte den nye trappe.
7.

Diverse.
Det volder stadig problemer med afsendelse af SMS info fra bestyrelses
medlemmerne, resultatet kan blive at Carsten overtager dette og at
udvalgene kontakter C.A. for udsendelse af SMS.

8.

Evt.
Intet til referat.

9.

Næste møde.
Næste møde er Tirsdag den 02.05.17 kl. 19.00 hos
Hans Kr. Nielsen Smidstrup.

Referent Ove Pedersen

