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Referat bestyrelsesmøde i Skive jagtforening 

Tid: Tirsdag d. 08. november 2022, kl. 1800 

Fraværende: Tue, Niels Høy, Steffen 

Suppleant Niels Nielsen deltog i mødet. 

 

 

Dagsorden: 

1. Indledning og korte meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne 

- Steffen deltager i opstart af jægerråd i Lemvig. 

 

2. Nyt fra udvalgene 

-     Jagt og skovudvalg: Første jagt afviklet. God dag med mange snepper. 

-     Hundeudvalget: Et enkelt medlem har henvendt sig og udtrykt ønske om at hjælpe i udvalget.  

      Anethe tager kontakt. 

-     Hornblæserudvalg: Nye bestilte jagthorn i restordre. Afventer. 

-     Hytteudvalg: Det undersøges om vores vaskemaskine kan repareres. Alternativt undersøges det, 

      om foreningen kan indkøbe en brugt.  

      Der skal nyt stabilgrus i p-plads og vej til hytte. Park og Vej kontaktes (AP). 

       3.    Økonomi – status 
               -    Drift og forbrug gennemgået. Stabil økonomi. 
 

4. Tilbagemelding fra Jægerrådsmøde 

-    Orientering fra formanden. Der henvises til referat på kreds 2´s hjemmeside. 

-    Fremadrettet tilbyder Skive jagtforening plads til nyjægere på to af foreningens drivjagter.  

     Nyjægerne tilbydes mentorer. AP tager kontakt til nyjægerkoordinator v. DJ. 

 

 

 



 

 

 

5. Sidste nyt fra kreds 2 

-  Formand for Jægerforbundet deltog i forrige møde. Der skal på ny fremsendes forslag til  

    Jagttid på hjortevildtet. Forslaget fra 2021 genfremsendes. Jagtforeningerne i jægerrådet får  

    lejlighed til at kommentere inden fremsendelse. 

   Bestyrelsen støtter forslaget generelt og foreslår følgende tilføjelser: 

   Jagttid på då, spidshjort og kalv udvides til: 1/11-15/1 

    

   Bestyrelsen tilslutter sig et totalt forbud mod fodring af hjortevildt. 

   Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om arealkrav i forhold til afskydning af de store hjorte. 

 

  Kredsen arbejder med tiltag vedr. mulighed for afprøvning af blyfri ammunition.  

 

            6.   Kommunikation 

 Anvendelse af ”VORES By Skive”. Link:  Lokale historier fra 7800 Skive | VORES By Skive 

- Foreningen tilbydes mulighed for at bringe historier, pressemeddelelser etc. (AP) 

 Ny procedure for annoncering i Jæger 

-      Orientering. 

            7.   Ansøgning fonde 

 Grøn pulje Skive. Niels orienterer. Link: Grøn Pulje (skive.dk) 

- Foreløbige forslag: Ny vaskemaskine, solceller. Der arbejdes videre med forslagene næste møde. 

           8. Udkast til privatlivspolitik. Opfølgning. 
                - Databehandleraftale udarbejdet og godkendt. Kortlægning af databehandling i forbindelse 
                  med aktiviteter afsluttet og godkendt. 
             
           9. Opfølgning på aktioner i referat fra bestyrelsesmøde 27. september 2022 
               - Ventilation på toilet udskiftet. Sensor skal skiftes. Tue ansvarlig. 
               - Vandlås udskiftet. 
               - Der er arrangeret møde med ACN sikring. Tue overtager herefter adgangskontrol. 
               - Overdækning afventer. 
 
           10. Evt 
                 - Indkøb af skjorte med logo undersøges. JP 
 
  

 Næste møde(r). 

-13/12 – opdatering af hjemmeside. Alle husker opdateringer for eget område. 

 

 

Jesper Poulsen 

Sekretær 

https://voresbyskive.dk/
https://skive.dk/demokrati-og-kommune/udvikling-by-og-land/landdistriktsudvikling/groen-pulje/

