14. marts 2022

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Skive jagtforening
Tid: Tirsdag d. 15. marts 2022, kl. 1800
Bilag:
1. Henvendelse fra foreningsvejleder.
2. Velkomstbrev
3. Nyhedsmail

Dagsorden:
1. Indledning og korte meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne
-Anethe kontaktes vedr. leje af hytte. Kontaktoplysninger ændres på kalender.
2. Opfølgning/orientering fra kredsmødet 8/3-22. Steffen
- Fredeligt og udramatisk kredsmøde. Der er tilsyneladende genskabt ro i kreds 2
3. Meddelelser fra Skive Jægerråd. Jesper
- Jægerrådet konstitueret: Anders Poulsen formand, Jesper Poulsen næstformand. Se
I øvrigt jægerrådets referat på hjemmesiden.
4. Henvendelse fra DJ foreningsvejleder. Bilag 1.
- afklares på næste møde, om foreningen har behov for kontakt til foreningsvejlederen.
5. Webinar om foreningshjemmesider 24/3. Webinar om foreningshjemmesider (peytzmail.com)
- Jesper og Anethe undersøger mulighed for at overgå til foreningshjemmeside.
6. Deltagelse i tællelav. Bio-blitz 16/5.
- Vedr. tællelav: Tages op på næstkommende jægerrådsmøde mhp. på deltagelse næste år.
- Vi afventer mere information om deltagelse i Bio-blitz. Meldes evt. ud på fb.
7. Tilbagemelding fra deltagelse i DJ lederkursus (Anethe)
- Orientering om GDPR og privatlivspolitik. Anethe undersøger.

8. Skive Kommunes lederfest. AP/Anethe
- ni medlemmer tilmeldt.
9. Status økonomi. Anethe
- Foreningens økonomi gennemgået
10. Ansøgning til Friluftsrådets Corona pulje. AP
- Ansøgning fremsendt til dækning for tab af indtægter vedr.udleje af jagthytte, aflyst hundetræning
og aflyste driv/trykjagter. Afgørelse afventer.
11. Ansøgning til DJ pulje 2022 samt ansøgning til kreds 2 pulje. Tue
- Der søges om indkøb af jagthorn til hornblæserne. Foreningens egenbetaling udgør 2500,-Der søges om frø til blomsterblandinger (faunastriber).
12. Aktiviteter i de enkelte udvalg.








Jagt- og Skovudvalget
o Arbejdsdag 3/4. Opfølgning på drøftelser med Kent.
- Skive kommune leverer buske til randbeplantning – 1000 stk.
- Der etableres vildtstriber – foreningen køber selv frø.
- Affaldsindsamling i fællesskab med DN.
o Bukkepral.
- Annonceres i jæger
o Status på udlån af materiel
- Udlånsliste gennemgået.
Hundeudvalget
o Kommende aktiviteter (træning, prøver)
- Hvalpetræning opstart lørdag d. 19/3.
- Se hjemmeside for øvrige aktiviteter.
Hornblæser
o Status forbundsmesterskab i 2023
- Intet nyt.
- Foreningen deltager på kredsens duelighedsprøver.
Skydeudvalg
o Status vedr. forårsarrangementer
- Foreningens medlemmer kan deltage på Hem/Hindborg jagtforenings skydninger
d. 2/5 og d. 9/5. Der betales 50,- i skydepenge. Medlemmer har mulighed for at
deltage i obligatorisk riffelskydeforløb på Hem skydebane. Kontakt Tue.
o Status skydninger på hjortebanen. Banen booket 26/4 og 10/5
- Der er bukkeskiver og indskydningsskiver til rådighed. Der skydes fra 18.00-20.30.
Pris 50,-. Annonceres på fb og hjemmeside.





Aktivitetsudvalg
o Opfølgning (ERFA) kursus i vildthygiejne.
- Gennemført med 25 deltagere.
o Klubaften 24/3.
- Er planlagt.
Hytteudvalg- AP tager kontakt til Skive kommune vedr. vedligehold af P-plads.

13. Opfølgning på aktioner fra sidste møde:



Det undersøges, om foreningen betaler kontingent for æresmedlemmer (Anethe)
- Uafklaret. Anethe undersøger.
Tue Kristiansen overtager ansvar for adgangsstyring til hytten. Tue tager selv kontakt. Status?
Afventer. Tue følger op.

14. Kommunikation




Foreningsmeddelelser i ”Jæger”
- AP lægger skydning 10/5 i foreningsmeddelelser. Anethe nyt vedr. hunde.
Kommunikation til nye medlemmer
- Formanden sender velkomstbrev til alle nye medlemmer.
Nyhedsmail
- Udsendes snarest.JP

15. Evt.


Næste møde
-

Referatet godkendt!

Næste møder: 28/4 og 27/6. begge dage kl. 18.00.

