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Referat bestyrelsesmøde i Skive jagtforening 

 

Tid: Mandag d. 06. februar 2023, kl. 1800 

Dagsorden: 

1. Indledning og korte meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne. 

- Drøftelser med kommunegartneren om andre brugeres adgang til skoven, herunder 

- problemstilling omkring travkuskes færden i skoven, når der afholdes jagt. Direktøren for Skive 

trav orienteret, og der er herfra skærpet opmærksomhed fremadrettet. 

- Ligeledes henvendelse til Skive Disc Golf. Efter dialog med klubben, er det besluttet, at disc-

banen fremadrettet lukkes, når der er jagt i skoven. Jagtforeningen sørger for opsætning af 

skilte. 

 

2. Kort opdatering fra udvalgene. 

-    Jagt og skovudvalg: Sidst jagt i denne sæson afholdt. Der blev skudt dåvildt (en dåhjort!) 

      for første gang i foreningens historie. 

-    Hundeudvalg:Det har ikke været muligt at hverve nye frivillige til arbejdet i udvalget. Der afvikles  

     derfor ikke hvalpe og unghundetræning i år. Foreningen vil fremadrettet forsøge at uddanne  

     egne instruktører. Bestyrelsesmedlem Niels Nielsen bevilges kursus i år mhp genoptagelse 

     af aktiviteterne i 2024.. 

-    Aktivitetsudvalget: Der afholdes klubaften på torsdag d. 9/2. 

-    Hornblæsere: Planlægning af FM 23 påbegyndt. Der orienteres løbende på hjemmesiden/fb. 

-   Riffeludvalg: Der afholdes obligatorisk riffelprøve på skydebanen i Dalgas d. 13/5. 

 

       3.    Grunden ved Vandværket. 
              -    Grundens anvendelse drøftet. 
 
       4.   Opdatering af aktiviteter på hjemmesiden. 

Fastlæggelse af datoer 

-   Se hjemmesiden. 



 

 

 

       5.   Skive Kommunes lederfest d. 31. marts. 
              - Anethe sørger for tilmelding. Tilmeldingsfrist 24/2. 
 
       6.   Kredsmøde d. 08. marts i Idom. Deltagelse.   
             - AP tilmelder. Foreningen er tildelt seks deltagere med mandatkort. 
 
       7.   DJ roadshow 29. marts i Aulum.  
              - Tilmelding via opslag på fb. 
 
       8.  Møde i Friluftsrådet d. 13. marts i Struer. 
             - Tilmelding via fb.  
 
       9.  Hytten 

            Nøglebrik 
- Tue står for administration – nøglebrikker opdateret. Tidligere brugere slettet. 

             Drikkevarer 
- Er bestilt. 

 
        10. Opfølgning på aktioner fra tidligere bestyrelsesmøder 

Skydebanetider 

- Tilgår. AP ansvarlig  

Medlemsarrangementer (Diana, bueskydning). 

- Lagt på hjemmesiden 

              Skjorter 
- Der bestilles 10 skjorter. JP ansvarlig 

 

          11. Evt.  
               -     Niels H. undersøger muligheden for ansøgning om tilskud til faunastriber v. ”Grøn pulje.” 
               -     Aktiviteter oprettes som begivenhed på fb-gruppen. 
               -     Halvtag repareres – håndværker bestilt. Der må påregnes en udgift på 5000,- 
                 
       
           Næste møde(r). 

- 18/4. 
 

 

Anders Poulsen 

Formand 


