
               
 

  Skive den 12- 09 - 2021 
   

 

Emne:  

Bestyrelsesmøde, tirsdag 14/9-21, kl. 19.00 

 

 

 

Deltagere: Tue Kristiansen, Hans Stephansen, Claus Møller, Steffen Toft Jensen, Anethe 

Karlsen, Anders Poulsen, Jesper Poulsen.  

 
       

                 

Referat:    
 
1 Indledning – korte meddelelser (hvis nogen). 

-Velkomst til medlemmer v. formanden. 

 

2 Opsamling på generalforsamlingen  

Der er forslag om at starte op på klubaftener igen. Følgende foreslås; 

-Bekæmpelse af invasive rovpattedyr – forevisning af natudstyr/kameraer til udlån. 

-Kursus i vildtsygdomme 

-Der sendes velkomstmail til nye medlemmer – AP sender. 

-Steffen udarbejder fremover foreningsmeddelelser. 

 

 

3 Tilbagemelding fra kredsmøde (konstituering) 

-Pt er fem jægerråd repræsenteret i kredsbestyrelsen: Skive, Viborg, Herning, Ikast-

Brande og Ringkøbing-Skjern. Steffen Toft Jensen er nyvalgt formand i kreds 2.  

Der afholdes ekstraordinært kredsmøde i ”Plexus”  d. 29/11. Skive jægerråd afholder 

ekstraordinært jægerrådsmøde d. 14/10. Skive jagtforening er vært.  

Anders Poulsen er Skive jagtforenings nye repræsentant i Skive jægerråd. 

 

4 Fordeling af udvalg 

 Hundeudvalg 

-Anethe Karlsen, Claus Møller, Jesper Poulsen. 

 Jagt- og Skovudvalg 

-Anders Poulsen, Steffen Toft Jensen, Anethe Karlsen, Niels Nielsen, Claus Møller, 

Jesper Poulsen. 

 Hornblæser 

-Hans Stephansen, Tue Kristiansen. 



 Hytten 

-Anethe Karlsen, Tue Kristiansen. 

 Skydeudvalg 

-Claus Møller, Tue Kristiansen. 

 Aktivitetsudvalg 

-Jesper Poulsen 

 
5 Drøftelse af kommende aktiviteter 

 Klubaftener. 
Se punktet ”Opsamling på generalforsamlingen” 

 
6 Kommunikation 

  Hjemmeside, Facebook, Blad. 
 
-Der laves nyhedsmail til udsendelse via hjemmesiden (JP) 
-Der laves en mini-papirudgave af foreningens aktivitetsoversigt, der kan ligge til 
afhentning i hytten og uddeles i jagtforretninger etc. (Steffen). 
 

 
7 Evt.  

- Punkt til næste møde: mentorordning og forbundsmesterskaberne i hornblæsning.  
 

-Faste dagsordenpunkter: 
 -Nyhedsmail 
-Foreningsmeddelelser 

 
-Der er forslag om etablering af ”Disc golf bane” i en del af Skive plantage.  
foreningen er høringsberettiget (sammen med Hem-Hindborg-Dølby). Frist for  
for høringsvar er d. 4/10. 
 
Der er overvejelser om afholdelse af forbundsmesterskaberne i jagthornsblæsning  
2023. 
 
 
Datoer for de næste møder: 11/10,16/11. Obs! Mødetid kl. 18.00. 

 

 

 

Referent: Jesper Poulsen 
 


