
                Skive den 29-08. 2021 

 

 

 

 

Til:     Svend, Annette, Steffen, Claus, Jesper, Anders P, Niels, Magnus 

     

            Afbud: Anders Poulsen, Niels Nielsen 

 

 Emne: Bestyrelsesmøde 

  

 Tid: Mandag d. 30/8 2021 kl. 19.00 

 Sted: Bjørnevej 25. 7800 Skive   

 
                       

Referat:    
 

1. Nyt fra alle 

Forespørgsel fra dagplejen om brug af jagthytten. Bestyrelsen er positive overfor udlejning. Anethe 

undersøger, hvor meget dagplejen tidligere har givet for at leje hytten. Dagplejen skal selv afholde 

udgiften til rengøring af hytten. 

Steffen har undersøgt, hvor der kan søges midler til uddannelse af skydeinstruktør. Anethe retter 

henvendelse til kontaktperson i Skive kommune. 

JP udarbejder inventarliste over udstyr til bekæmpelse af mårhund. Skive jagtforenings kontakt 

person, Holger Sørensen, står for registrering og udlån. Der laves billedmateriale, der lægges på 

hjemmesiden, så medlemmerne kan danne sig et overblik over udlånsmuligheder. 

 

2. Kredsmøde – områdemøde m.f. 

Steffen Toft Jensen er valgt til næstformand for jægerrådet og jægerrådets repræsentant i Kreds 

2´s bestyrelse. 

Der er uddelt fem Rottefælder til foreningen via jægerrådet. Skal opstilles i forbindelse med 

etablering af baitpladser til mårhund. Kan lånes via Holger Sørensen. 

Der er områdemøde om hjortevildtforvaltning i Roslevhallen tirsdag d. 31/8. Jægerforbundet er 

arrangør (hjortevildtgruppe Vestjylland). 

 

3. Nyt fra Kasserer 

Anethe gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisorerne. 

 

4. Nyt fra Hundeudvalget 

Racedyst afholdt. 33 hunde tilmeldt. Tilfredsstillende prøve. 

Schweissprøve afholdt. Ca. 20 hunde tilmeldt. 

Der afholdes markprøve d. 11/9. 

Der afholdes fuldbrugsprøve 18/9 og 19/9. 

Der afholdes brugsprøve 24/9. 

 

5. Nyt fra Skovudvalget 

Der indkaldes til møde i udvalget umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 



6. Nyt fra Skydeudvalget 

Feltskydning afholdt med god deltagelse. 

Ok interesse for skydningerne på skydebanen i Vesthimmerland. 

Et medlem har kvalificeret sig til forbundsmesterskaberne i feltskydning. 

Steffen Toft Jensen er nu uddannet riffelinstruktør. 

 

7. Nyt fra Hornblæsning 

Er startet op.  

 

8. Jagthytten 

Jesper og Steffen afhenter nyt køleskab og stiller op i hytten. 

 

9. Generalforsamlingen den 8-9-2021. 

Der serveres suppe fra kl. 18.00. Endvidere forplejning til kaffen. Anethe  

tager kontakt til John vedr.forplejning. 

Anethe opdaterer diplomer. Kandidat indstillet til årets knivbærer. 

Anders L. Sørger for drikkevarer samt øl/vingaver. Anethe sørger for  

Gavekort til hovedpræmie samt gaver til frivillige. 

Bestyrelsen mødes kl. 17.00 til klargøring. 

 

10. Eventuelt. 

Intet 

 

 

 

Referent: Jesper Poulsen 

 


