Nørre Snede Jagtforening

Dagsorden og referat

Dato: 19 sept. 2017

Tid: 19.00

Sted: klubhuset

Emne: Bestyrelsesmøde

Mødedeltagere: Niels Christian Poulsen, Leif Thykjær, Lars Mikkelsen,
Hans Jørgen Jensen, Inga Fog, Preben Knop
Referent: Inga Fog

Formål med mødet:

Forbered:

Anvendelse af mødets resultat:

Medbring:

Emne

Formål med punktet
(- hvad skal vi udrette?)

1.

Dagsorden og referat

Godkendelse

2.

Formanden

orientering

1

Proces
(hvordan behandler vi emnet)

Varighed

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)
Godkendt
Referat underskrevet

Evaluering af præriefesten.
Ros til jagtforeningen.
Der er ingen estimat på
hvordan økonomien ser ud for
Præriefesten.
Hærvejsløbet har givet
120.000 i overskud. Hver
forening får 15.000. Resten
går til præriefesten hvor der
planlægges med indkøb af et
anlæg til musikken.
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3.

jægerråd

orientering

Der har været jægerrådsmøde
d. 29. august.
Inga orienterede.
- Der er dialogmøde i
Aulum om revision af
jagttider d. 15/11 kl.
19.
- Møde med Norbert om
struktur i DJ d. 25/10
kl. 19 i Ruskjær. Alle er
velkommen.
- Evaluering af
flugtskydning. det var
en god dag. Næste år
er kommuneskydningen
lørdag d. 30/6 i
Gludsted.
- Årsmøde i Jægerrådet
Ikast/Brande bliver d. 6
februar 2018 i
Gludsted.

4.

økonomi

Hvordan ser det ud

Vi har fået mobile pay.
Nummeret er: 39470
Ivan undersøger priser for de
forskellige typer medlemskab
af DJ og Nørre Snede
jagtforening og laver en
opstilling

5.

Jagter Tyskland

Orientering

Jens Ole Juhler har købt 5
pladser tilbage som vi ikke
kunne besætte på 3 dages
jagten.
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Jagten den 30 nov. og 1 dec.
er fuldt booket.
6.

Jagt kroskoven

tilrettelægge

Inga følger op på om vi har
Kromandens skov og
planlægning sættes på som
punkt til næste møde

7.

Kulturnatten

tilrettelægge

Der opstilles et stort telt på
den runde plads på torvet.
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Hans Jørgen, Lars, Niels
Christian, Inga, Leif, Preben
deltager.
Mødes kl. 17 i klubhuset
Preben sørger for hvid plade
som lærred.
Inga køber smagsprøver.
Hans Jørgen og Preben finder
ud af hvordan laser shot kan
komme til at fungere.
Roll up bannere med. Udstilling
med dyr og pjecer.
Spot på udendørs roll up, Inga
tager med lys med. Niels
Christian tager kabeltromle og
forlænger ledning med.
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8.

Hjortebrøl

9.

Næste møde

10.

Evt.

11.

4

tilrettelægge

Vi mødes i klubhuset kl. 16.30.
Ivan, Inga, Leif og Preben.
Vi har ca. 36 pølser. Der skal
være min. 2 pølser pr person.
Inga køber pølser og
kartoffelsalat, sennep ketchup
og remulade, engangsservice.
Drikkevarer.
Leif tager grill med.

Onsdag d. 11 oktober

Hans Jørgen har modtaget en
henvendelse fra Mikkel Wagner
som tilbyder at komme og vise
billeder og fortælle om jagttur
i New Zealand. Vi har talt om
at det kan komme i
forårsprogrammet.
Hans Jørgen svarer ham.

