
Bestyrelsesmøde 5-11-2012 ved Kaj Rasmussen. 

Det blev på mødet besluttet at referat fra bestyrelsesmøder sendes til gennemsyn ved formanden, 

hvorefter det sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer på mail. Referatet godkendes endeligt på det 

efterfølgende bestyrelsesmøde. Efter godkendelse af referat sendes det til webmaster, som derefter  

lægger det på foreningens hjemmeside. 

Foreningen har siden sidste møde deltaget i løgfestivallen i Bogense.  Der var forskellige aktiviteter på 

standen og der blev delt materiale omhandlende jagt ud til publikum. Der blev bla. flået og parteret et 

dådyr på gågaden under stor interesse fra  publikum.  Efterfølgende blev dele af et dyrlægekontrolleret 

dådyr som var indkøbt til formålet, grillet og delt ud som smagsprøver til publikum. Der var stor interesse 

for arrangementet og foreningen fik stor positiv omtale i avisen. Foreningen vil fremover gerne deltage i 

lign. arrangementer, da det er med til at promovere jagt og jægere. 

Kaj Rasmussen er blevet valgt som formand for Nordfyns Flugtskydningscenter, han oplyste at der vil blive 

etableret et kortbetalingsanlæg på banen. 

Økonomien i de 2 sammenlagte foreninger er nu lagt sammen og i orden. Bestyrelsen vil give kassereren 

fuldmagt til at oprette netbank.  Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive fuldmagten. 

Flugtskydningsudvalget: Foreningens pokalskydning afholdes 25-5-2013 kl. 10.00-17.00 på Nordfyns 

Flugtskydningscenter. 

Riffeludvalget: Kjeld Bruun arrangerer skydninger og sørger for at datoer og lign. annonceres på 

hjemmesiden, jagtposten samt jagtbladet. 

Strandjagtudvalget: Ingen tiltag på nuværende tidspunkt. 

Nyjægerudvalget: Opstartmøde afholdt ved Ove Pedersen, Ove sender et referat af mødet til foreningens 

hjemmeside. 

Jagthundeudvalget: Ingen tiltag på nuværende tidspunkt. Der vil blive forsøgt at starte hundetræning op, 

Carsten Andersen undersøger mulighederne for instruktør samt datoer. 

Aktivitetsudvalget: Mogens Nielsen indsamler materiale vedr. jagtforeningen til brug for en film 

produceret af lokalrådet i Klinte Grindløse, samt undersøger hvad vi fremover skal betale hvis vi ønsker at 

gøre brug af lokalrådets hjemmeside. Der arbejdes på at finde flere sponsorer til jagtposten.                  

Fælles rævejagt 12-1-2013 Mogens har lejet Jersore forsamlingshus.                                                          

Jagtmesse 7-3-2013 i NFU hallen i Særslev 

Samtlige udvalg sender datoer vedr. arrangementer til Mogens senest 26-11-2012 således at han kan nå at 

få det med i jagtposten. 

Hans Chr. Nielsen repræsenterer foreningen i JKF og Det Grønne Råd suppleant Poul Skov. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Carsten Andersen 7-1-2013 kl. 19.00. 


