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Referat bestyrelsesmøde i Skive jagtforening 

Afbud: Niels Nielsen. 

Tid: Mandag d. 27. juni 2022, kl. 1800. 

 

Dagsorden: 

1. Indledning og korte meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne 
   - Intet. 
2. Opfølgning/orientering fra repræsentantskabsmødet. Anethe 
    - Gode diskussioner. Relevant for foreningen: Varsling om kontingentstigning 

3. Meddelelser fra Skive Jægerråd. Jesper 
    -Kort orientering v. Jesper. 
   - Salling jagtforening arrangerer bestyrelseskursus til efteråret. Obs på tilmeldinger 
 
4. Henvendelse fra DJ foreningsvejleder. Opfølgning vedr. evt. behov. Aktion fra sidste møde. 
    - Det vurderes, at der for nuværende ikke er behov for kontakt. 
  
5. Webinar om foreningshjemmesider 24/3. Opfølgning vedr. evt. overgang til foreningshjemmeside. Aktion 
fra sidste møde. Jesper og Anethe. 
    - Hjemmesiden fastholdes i nuværende form. Forsidebilledet udskiftes. JP 

6. GDPR og privatlivspolitik. Aktion fra sidste møde. Anethe. 
    - Steffen og Anders udarbejder privatlivspolitik samt retningslinjer for håndtering af personfølsomme 
       Data. Deadline 1/9. 
 
7. Drøftelse af regnskab herunder dato for revision.  
    - Alle udvalg skal have afsluttet og overført eventuel kontantbeholdning til forenings hovedkonto senest  
      29/6. Orientering om budgetbalance d.d. Anethe indkalder revisorer. 
 
8. Forberedelse af generalforsamling. 
    - Der er udarbejdet opslag til varsling af generalforsamling d. 7/9. Er indsendt til Jæger. Sendes ligeledes 
      ud på hjemmeside og facebook. 



 

 
9. Ansøgninger til diverse puljer.  
   - Intet 
 
10. Aktiviteter i de enkelte udvalg.   

 Jagt- og Skovudvalget 

- Etablering af discgolfbane er påbegyndt. 

- Bukkejagt – meget lidt aktivitet. 

- Forslag om arbejdsdag inden kommende anstandsjagt. AP indkalder. 

- Der indkøbes træ til drivjagtstårne (Steffen) 

              Rågeregulering. Status og seneste dialog med kommunen. 
- Årets regulering afsluttet. Tolv jægere tilmeldt. 234 rågeunger afskudt. Der ønskes fokus på 

yderligere rekruttering af reguleringsjægere. Tages med på et af de kommende møder. 
              Status på udlån af materiel. 

- Status quo. 

- Ekstra MMS kamera indgår i foreningens egen udlånspulje 

- Almindeligt vildtkamera (ej MMS) udloddes til generalforsamling. 

 

 Hundeudvalget 

- Schweissprøve afholdt i foråret. 21 hunde tilmeldt. 

- Lille apporteringsprøve afholdt 

- Udvidet apporteringsprøve afholdt. Svært at finde dommere. 

- Der afholdes racedyst sidst i juli måned. 

Der mangler generelt folk, der kan hjælpe med prøver og dressur. Obs på rekruttering. 

 

 Hornblæser 

- Foreningen har deltaget i forbundsmesterskaberne. Vi har nu tre medlemmer i mesterrækken: 

Tue Kristiansen, Hans Stephansen og Martin Kildal. 

               Status forbundsmesterskab i 2023 
- P.t intet nyt. 

 

 Skydeudvalg 

              Status vedr. forårsarrangementer: 
- To indskydningsarrangementer afholdt på hjortebanen. 12-15 deltagere på hver skydning. 

Foreningen kan fremover stille indskydningsbænke (2 stk.) til rådighed. 
              Status skydninger på hjortebanen. Booking AUG/SEP? 

- Udgår. Der henvises til skydningerne på Vesthimmerlands skydebane. 

 Aktivitetsudvalg 

- Intet. 

                
 
 
 



 

 
 
               Hytteudvalg 
               Slåning af græs. Forslag om honorering. 

- Vedtaget. Der udbetales honorar. 
- Udskiftning af blæser på toilet.(Tue tovholder) 
- Renholdelse af udendørsarealer.(AP tovholder) 
- Orientering om udleje af hytte.  
- Der indhentes tilbud vedr. reparation af halvtag. (Tue tovholder) 
- Afløb i rengøringsrum – lugtgener. (Tue tovholder)  

                Adgangsstyring til hytten. 
- Afventer 

                 

11. Optagelse af æresmedlem samt indstilling til DJ nål i bronze. Lukket punkt.  
       -    Drøftet og besluttet. 
12. Evt.  
       -   Indstilling til årets knivbærer. Drøftet. 
        

 Næste møde 

- 29/8 kl. 18.00 

 

 

 

 

 


