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Dagsorden til bestyrelsesmøde i Skive jagtforening 

 

Tid: Tirsdag 16. november, kl. 1800 

Fraværende: Steffen Toft Jensen. 

 

1. Indledning og korte meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne 

- Intet. 

2. Status økonomi 

- Orientering v. kassereren. Kontingentet er ikke forhøjet i kommende sæson. Anethe retter 

henvendelse til sponsorer vedr. betaling for annoncer. 

3. Aktiviteter i de enkelte udvalg.   

● Jagt- og Skovudvalget 

-Der er ikke nye aktiviteter udover de allerede planlagte. 

●  Hytteudvalg 

                 - Tue arbejder videre på udbedring af udhæng v. hytten. 

                 - Anders L. står fortsat for udlevering og administration alarm og adgangsbrikker. 

                 - Rengøringsfrekvens sættes op til rengøring hver 14.dag. 

● Hundeudvalget 

● -Der mangler instruktører. Der er i foråret kun planlagt et hvalpehold og et unghundehold. Der 
 rettes henvendelse til Midtjysk jagthundeklub vedr. et eventuelt samarbejde. AP tager kontakt. 

● Hornblæser 

-Der blæses hver onsdag.  

● Skydeudvalg 

               - Der er rettet henvendelse til Hem-Hindborg-Dølby jagtforening vedr. fælles skydninger i foråret. 

                  Afventer svar. 

- Foreningen arbejder på at arrangere en langdistanceskydning. Tue tovholder. 

● Aktivitetsudvalg 

- Der er aftalt to foredrag med Skive bibliotek. Dato endnu ikke fastlagt.  
  Emner: Kronvildtforvaltning og mårhunderegulering. 
- Der afholdes derudover vildthygiejnekursus i februar og trofæaften i april. Program tilgår 

 

 



 

 

 

 

 

4. Afholdelse af forbundsmesterskaber i Jagthorn (HS). Opfølgning. 

               -Der er udarbejdet foreløbigt budget - budgettet er indsendt til godkendelse i forbundet. 
              - Der er aftalt mulighed for parkering med Skive kommune (Strandtangen).  
 
5. Kommunikation 

● Foreningsmeddelelser i ”Jæger” 

- Vildthygiejnekursus og hornblæsning medtages næste gang. Steffen er tovholder. 

● Input til nyhedsmail 

-Input sendes til formanden senest 1/12. 

6. Skive Kommunes svar på høringssvar vedr. Skive Disc Golf Bane.  

- Skive Disc klub er pålagt en række restriktioner i forbindelse med anlæggelse af banen. Se bilag. 

7. Deltagelse i ekstraordinært Kredsmøde 29/11 

- Foreningen har mulighed for at stille med seks medlemmer. Herudover deltager Hans og Steffen 

som koordinator og kredsformand.  

8. Gennemgang af tekster til hjemmesiden.  

     -       Rettet d.d 

9.  Evt.  

     -      Næste møde 18/1 2022 kl. 18.00. Steffen sørger for forsinket julefrokost. 

 

 

 

 

 

Bilag 1 

 

 

 



 

 


