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 Referat bestyrelsesmøde i Skive jagtforening 

Tid: Mandag d. 29. august 2022, kl. 1800 

Referat 

Fraværende: Claus Møller 

1. Indledning og korte meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne 

- Intet til referat 

 

2. Drøftelse af regnskab.  

-      Regnskabet er revideret og godkendt. 

       3.    Forberedelse af generalforsamling 

 Forslag til dirigent. Steen Bødker har indvilliget. 

- Godkendt 

 Forslag til bestyrelsens indstilling af nyt bestyrelsesmedlem. Niels Høy Jørgensen har indvilliget. 

- Bestyrelsen indstiller Niels Høy 

 Beretning. Én fælles eller opdelt som hidtil? 

- Der aflægges én samlet beretning. Udvalgsformænd fremsender eget bidrag til AP  senest 2/9. 

 Klargøring af hytten. 

- Bestyrelsen mødes i hytten 17.30 

 Suppe 

- Krista bestiller mad og kage v. ”Støvlen”. Anethe giver besked. 

 Lodtrækningsgaver 

- Der indkøbes tyve ølgaver samt to gavekort (1000,- og 500,-). Der indkøbes blomsterbuket til 

køkkenpersonale. Der indkøbes gavekort til udtrædende medlem af bestyrelsen. Anethe ansv. 

 Diplomer 

- Anethe opdaterer diplomer. Sendes til Steffen, der udskriver og medbringer. Jesper udskriver 

dagsorden til uddeling. 

 

 Lukket punkt vedr. særlig anerkendelse 

-    Drøftet og aftalt. 



 

 

4. Aktiviteter i de enkelte udvalg.   

Hundeudvalg. 

-Apporteringsprøver og racedyst afholdt. God tilslutning. Schweissprøve ligeledes afholdt. Der 

afholdes fuldbrugsprøve 17/18 september. 

Hytteudvalg. 

-God belægning – hytten udlejes ofte. Defekt blæser på toilettet. Tue tovholder på udskiftning.   

Reparation af udhæng afventer. Tue tovholder. 

Udskiftning af vandlås afventer. Tue tovholder 

Skydeudvalg. 

-Der afholdes to skydninger på riffelbanen i Vesthimmerland. Steffen annoncerer på fb. 

Aktivitetsudvalg. 

-Samarbejde med Skive bibliotek fortsætter. Der arbejdes videre med foredrag i februar og marts. 

 Emner ej fastlagt. 

        5.   Udkast til privatlivspolitik.            

               Fremsendes til bestyrelsen med henblik på godkendelse på næstkommende bestyrelsen. AP  
                tovholder. 
 
          6.  Opfølgning på aktioner i referat fra bestyrelsesmøde 27. juni. 
                 Se under under ”aktiviteter i de enkelte udvalg”  ”hytteudvalg”. 

 

         7.  Evt.  

Konstituering aftales umiddelbart efter generalforsamling.  

Varsling om kontingentstigning. Bestyrelsen fastholder foreningens egen kontingentsats (200,-). 

Forbundets takst stiger. Medlemmer orienteres i næste nyhedsbrev. 

 

 

Jesper Poulsen 

Sekretær 


