
DAGSORDEN OG REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

I 

BOGENSE LAND OG STRANDJAGTFORENING 

MANDAG 18-2 2013 kl.19.00 
 

 

 

1. Formanden siden sidst: 
Vi har siden sidst haft en fælles rævejagt sammen med Veflinge/Vigerslev og Nordfyns 

Jagtforening. Der var ca. 60 fremmødte, der blev skudt 3 ræve og set yderligere 4, hvoraf 

der blev skudt forbi på de 3. Arrangementet gav et samlet underskud på i alt 900,00 kr. 

som deles mellem de 3 arrangører. 

 

2. Kassereren siden sidst: 
Netbank er gået i orden, alle sponsorer til jagtposten har betalt. Der er 13 medlemmer 

som er i restance med kontingent pr. 1-2-2013 

 

3. Nyt fra udvalgene: 
Flugtskydningsudvalget: Der er lagt kabler og sat bokse op til kortbetaling på 

skydebanen, tilslutning mangler. 

Riffeludvalget: Afslutning på vinterens skydninger, resultater kan ses på hjemmesiden 

under riffeludvalget. 

Hundeudvalget: Ingen tilmelding til hundetræning pr. 15-2-2013. 

Strandjagtudvalget: Billeder undervejs. 

Aktivitetsudvalget: Carsten Andersen reserverer en kokkejagt på Egebjerggård i 

december 2013 samt undersøger muligheden for en mindre jagt på ca. 50 stk. vildt fordelt 

på  forskellige arter. 

Nyjægerudvalget: 2 nyjægere har været inviteret på kokkejagt på Jerstrup. Et nyt 

medlem med i udvalget. Oplæg til nyjægerudvalget at der vil blive mulighed for 

nyjægere til at skyde en omgang gratis på henholdsvis riffelbanen samt 

flugtskydningsbanen. 

 

4. Hundetræning (vildt til apportering), er der nogen tilmeldinger? 
Ingen tilmeldinger pr. 15-2-2013, Vildt til apporteringstræning er indkøbt. 

 

5.  Grønt råd (JKF) 
Ny formand for JKF er Lennart Rasmussen Otterup. 

 



6. Tilmelding til repræsentantskabsmøde (24-3 2013 9.00 til 

16.00 hotel Fåborg fjord) pris 250 kr. 4 mand: 
Hans Nielsen, Poul Erik Bang og Ove Pedersen. 

 

7. Jagtmesse i Særslev (hjælpere) 
Mogens undersøger hvor mange medhjælpere vi skal stille med samt på hvilke 

tidspunkter. Mogens underretter medhjælpere om mødetidspunkter. 

 

8. Tilmelding hjortebanen 16. marts: 
Tilmelding afventer. Hans Nielsen fremskaffer 2 nye pokaler til riffelskydning som 

erstatning for de tidligere. Tidligere pokaler gemmes i forenings regi. 

 

9. Riffelbanen Nr. Esterbølle: 
Støjsluser etableres når vejret tillader det. 

 

10. Afholdelse af bestyrelsesmøde (næste møde: 
Næste bestyrelsesmøde afholdes 23 april kl. 19.00 ved Hans Nielsen Guldbjergvej 68. 

 

11. Evt. 

 


