Nørre Snede Jagtforening

Dagsorden og referat

Dato: 11 oktober 2017

Tid: 19.00

Sted: klubhuset

Emne: Bestyrelsesmøde

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

Klubhuset: Planer om at lave
et handicap toilet kan ikke
blive en realitet før der er svar
fra Ikast Brande kommune om
tilskud.
Hjortebrølsturen gik godt. Der
var 40 fremmødte, og folk
hyggende sig og gav udtryk for
at ville komme igen næste år.
Kulturnatten. Der var lidt
problemer med teknikken
omkring lasershot, men det
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kom i orden. Ellers en god
aften.
3.

jægerråd

orientering

Ekstraordinært
bestyrelsesmøde i jægerrådet.
Norbert Ravnsbæk fra HB
deltog og har forklaret sig i
forhold til manglende
medlemsinddragelse i proces
omkring høringssvar for ny
jagtlov.

4.

økonomi

Hvordan ser det ud

Vi har endnu ikke fået penge
fra hærvejsløbet og fra
Præriefesten.
Ivan udleverede et foreløbigt
regnskab.

5.

Jagt i kromandens skov

tilrettelægge

6.

Generalfors & trofæaften

tilrettelægge

2

Ivan, Niels Christian, Lars og
Hans Jørgen kommer ikke.
Leif og Inga og evt. Preben
kommer.
Hans Jørgen, Niels Christian og
Leif er på valg.
Leif genopstiller, Hans Jørgen
genopstiller, Niels Christian
genopstiller.
Jens Skødt vil evt. opstille til
Højderyggens skydecenters
bestyrelse.

Vi laver vildgryde med
perlebyg. Leif og Ivan laver
mad. Start kl. 15.30 Hans
Jørgen køber perlebyg og
tilbehør. Lars sørger for
gravering i pokaler for buk og
hjort.
Inga bestiller 60 års nål til Jens
Peter Jensen.
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7.

Havjagt

8.

Program for næste halvår

9.

Næste møde

10.

Evt.

11.

3

Ikke noget at planlægge.

Forslag
Morten DD
Mikkel Wagner
Faste arrangementer:
Geddefiske dag, Vildduebanen,
dyst med skytteforeningen

Vi planlægger programmet ved
næste møde.
Der skal være en færdig plan
for forårets aktiviteter inden
14/12, hvor Inga har fri til at
kunne skrive forårets
medlemsblad.
Onsdag d. 1/11 kl. 19

