Referat Bestyrelsesmøde
Bogense Land og Strandjagtforening
Hos Kjeld Bruun
Onsdag 18-11-2015 kl. 19.00
Dagsorden:
1.

Formanden siden sidst.

2.

Kassereren siden sidst.

3.

Nyt fra udvalgene ang. Arr. og deres møder,
Husk at komme med de ting der skal i jagtposten.

4.

Grønt råd/Jægerråd/Hjortelaug.

5.

Diverse.

6.

Afholdelse af næste bestyrelsesmøde.

7.

Evt.
Følgende deltog: Steen Thomsen, Carsten Andersen, Hans Nielsen
Poul Skov, Kaj Rasmussen, Morten Bruun, Kjeld Bruun og Ove Pedersen,
Helge Horskjær havde meldt afbud.

1.

Formanden siden sidst.
Der er kommet en henvendelse LMO Green som gerne vil komme og
fortælle om deres kompetencer vedr. vildtpleje og biotopplaner.
Denne henvendelse vil blive videregivet til fælles samarbejdsudvalg.
Der har været indbrud på NFC. hvor der er fjernet div. effekter.
Indbruddet er Politianmeldt.
Der kar været kontakt til Gyldensteen Gods vedr. langtidsleje eller
køb af det areal hvor skydebanen ligger.

Vedr. nye maskiner til skeetbanen er der ingen afklaring endnu.
Fra fælles samarbejdsudvalg : Fælles rævejagt den 16-01-16 kl. 8.00
mødested Grindløse Sognegård og jagten afsluttes med gule ærter,
prisen er 130,00 kr. –nyjæger gratis og ben gæt 20,00 kr.
Der er jægeraften den 25-02-16 i Morud forsamlingshus hvor DK WAI
kommer og fortæller om deres lokkekald og diverse skjul og lokkefugle.
Prisen er 75.00 kr.
Der er også trofæopmåling fra kl. 14.00 i et separat lokale og beløb
for opmåling skal indbetales direkte til DJ.
2.

Kassereren siden sidst.
Der er bestilt 3 stk. krage/skadefælder, fælderne får ophold hos
Hans Nielsen hvorfra de kan lånes.
Deltagelsen i løgfestival blev udgift neutral.

3.

Nyt fra udvalgene.
Nyjæger: Det fælles jagttegnshold er startet med 14 deltagere, og der
er invitation fra NJF om at holdet kan deltage i arr. for ung og nyjægere
som NJF afholder.
Strandjagt: ingen møde.
Hunde: Kommende program for hundetræning bliver annonceret i
jagtposten. Og på hjemmesiden.
Der er planlagt opstart den 6-3-16 med 8 gange pris. 400.00 kr.
der vil blive hold deling ved større fremmøde.
Der er planlagt 1.gang marktræning den 28-2-16 pris. 50.00 kr.
Flugtskydning: Der er pokalskydning den 6-7-16 for foreningens
medlemmer. Der bliver afholdt haglprøve på NFC i August 2016.
Riffel: Datoer for banepasning på riffelbanen 2016 er fastlagt og
der er sat datoer på mærkeskydning/indskydning .

4.

Grøntråd/Jægerråd/Hjortelaug.
Der er en del aktivitet vedr. grundvandsbeskyttelse i grønt råd.
Den 27-10-15 var der møde på Strandager vedr. vandkvaliteten i
Odense Fjord.
Der har været diskuteret naturpleje vedr. Lisbjerg mose og
et anlagt bådslæbested på Flyvesandet er blevet lukket da det var

anlagt på fredet areal.
Hans oplyste at der var blevet skudt 12 spidshjorte og at en stor hjort
var blevet aflivet fordi den havde viklet sig ind i tovværk, desuden
er der sket en del påkørsler af dådyr, bla. på Gyldensteensvej.
Der er blevet meldt 2 Hjorte skudt som ikke burde være det.
Dåer og kalve må skydes fra 1 Dec.
Der er årsmøde i Hjortelauget den 16-3-16 kl. 19.00 på Flyvesandets
Efterskole.

Fra jægerrådet er der fremkommet følgende:
Udskiftning på forskellige tillidsposter i Kredsen.
Skydevognskoordinator.---- Lars Lyholm stoppet og Arne Greve er ny
koordinator.
Riffelkoordinator.—Peter Storm er stoppet og Poul Erik Nielsen er ny
koordinator.
Der er Jægerrådsårsmøde den 27-01-16 kl. 19.00 på Strandager.
5.

Diverse.
Kaj har fremstillet nogle foderautomater af tæpperør i forskellige
udformninger og det er besluttet at indkøbe ekstra rør og spiraler
til fremstilling af flere.
Ove har haft kontakt igen med Armis.DK vedr. skydebænke, disse er pt.
udsolgt, men der skulle komme ny forsyning hjem igen til Februar.

6.

Næste møde.
Næste møde er hos Kaj Rasmussen mandag den 11 Januar 2016 kl.19.00

7.

Evt.
Ingenting til referat.

Referent Ove Pedersen

