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Referat bestyrelsesmøde i Skive jagtforening 

 

Tid: Mandag 11. oktober, kl. 1800 

 

1. Indledning og korte meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne. 

-    Referater fra bestyrelsesmøder lægges nu direkte på hjemmesiden. 

-    Anethe tilretter bestyrelsens mailliste. 

-   Hans Stephansen deltager i hagljagt Naturstyrelsen Himmerland sammen med nyjæger. 

       2.    Status økonomi. 

              -    Orientering v. kassereren.  

       3.    Fastlæggelse af kommende aktiviteter i de enkelte udvalg.   

 Jagt- og Skovudvalget 

- Alle kommende jagtdatoer og aktiviteter fastlagt for 2022. 

 Hundeudvalget 

- Afventer 

 Hornblæser 

- Fortsat blæseaftener. Onsdage som tidligere. Der efterspørges blæsere til vores jagter. 

 Skydeudvalg 

- Vesthimmerlands skydebane er booket d. 25/8, 1/9 og 8/9. Der skydes mellem 18-21. Tue tager 

kontakt til Hem skydebane mhp indskydning foråret 2022 – evt. fælles arrangement. 

 Aktivitetsudvalg 

-      Der er foreløbig aftalt to klubarrangementer: Vildthygiejnekursus februar-marts (AP), kursus  

       om regulering af mårhunde samt evt. fremvisning af natgrej (marts/april) (STJ/CM). Trofæaften 

      med invitation af konservator og opmåling af trofæer(CM). 

-    

      4. Drøftelse og beslutning om evt. afholdelse af forbundsmesterskaber i Jagthorn (HS) 

              -      Der gives som udgangspunkt et tilskud fra DJ på 16.000,-. Der er givet tilsagn fra forskellige  
                     leverandører om favorable priser på leje af område v. Resenlund etc.  
                     Såfremt Skive kommune giver grønt lys, beslutter bestyrelsen at afholde forbundsmesterskaber 
                     I hornblæsning d. 27/28. maj 2023. 
                      

                      



 

 

 

 

 

      5. Kommunikation 

 Status mht. foreningsmeddelelser i ”Jæger” 

- Steffen har lagt meddelelser ud i Jæger. 

 Status på udarbejdelse af program i ”light”version  

- Steffen udarbejder forslag. 

 Anvendelse af facebook 

- JP undersøger, om vi kan sende notifikationer fra vores officielle fb-side. 

 Input til nyhedsmail 

- AP tovholder. 

Øvrigt: Alle tekster vedr. 2022 skal klargøres til mødet d. 16/11-21 – her opdateres fælles. 

      6. Hytteudvalget 
           -     Anethe følger op. Det drypper fra halvtaget. Tue tager kontakt til tømrerfirmaet, der har haft opg.                 

      7. Høringssvar vedr. Skive Disc Golf Bane. Bilag 1 
           -     Orientering v. formanden. Se bilag. Orientering til medlemmerne via nyhedsmail. 
 
      8. Ansøgning til Skive Kommune vedr. nedsættelse af jagtleje. Bilag 2 
           -     Der er givet afslag på ansøgningen.  
           -     Der udarbejdes ansøgning til Jægerforbundets coronapulje (AP) 

      9. Deltagelse i Jægerrådsmøde 14/10 samt ekstraordinært Kredsmøde 29/11 
           -     Der deltager tre medlemmer fra bestyrelsen d. 14/10 (CM, AK og STJ).  

          -      Bestyrelsen indstiller Lars Christian Rekjær og Lars Jensen til HB. Steffen Toft Jensen opstiller 
                  Som HB-suppleant. 

     10. Foreningens materiel til bekæmpelse af invasive rovdyr. Fastlæggelse af ansvar. 

           -     Holger Sørensen ansvarlig. 

           -     JP tager kontakt til Holger vedr. baitpladser på Skive jagtforenings område. 

     11. Evt.   

           -     Intet. 

 

 

 

 



 

 

Bilag 1 

 

 

 

 


