
DAGSORDEN OG REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

I 

BOGENSE LAND OG STRANDJAGTFORENING 

HOS MOGENS NIELSEN 

MANDAG 2-12 2013 kl.19.00 
 

 

 

1.     Formanden siden sidst. 
Foreningen har siden sidst deltaget i Løgfestivallen i Bogense, foreningens stand var 

velbesøgt og der var mange interesserede tilskuere til forlægning af et stykke dåvildt. Der 

blev uddelt smagsprøver på grillet dådyr hvilket var en stor succes. Der er valgt ny 

formand på skydebanen hvilket blev Morten Madsen fra Nordfyns Jagtforening som har 

Nicolai Butler som sekretær, kasserer Allan Hansen og referent Bent Trøjborg. 

 

2.     Kassereren siden sidst. 
Der er tilskrevet renter på foreningens konto, hvor der ligeledes kommer penge ind for 

jagten på Egebjergård. 

   

 

3.     Rævejagt 18-1 2014 kl. 8.00 Melby forsamlingshus. 
Det koster 130,00 kr. at deltage, i prisen er indregnet morgenbord samt gule ærter efter 

jagten. Øl , snaps og vand kan købes til rimelige priser 

 

4.     Jægeraften 6-3 2014 kl. 19.00 
Jægeraften i Særslev forsamlingshus i samarbejde med Nordfyns Jagtforening samt 

Veflinge Vigerslev, Mogens og Kaj koordinerer medhjælpere for vores forening. 

 

5.     Strandjagt udvalget. 
Der har ikke været nogen henvendelser vedr. vores indlæg på hjemmesiden og ingen 

aktiviteter siden sidst. 

 

6.      Nyjægerudvalget. 
Ingen mødeaktiviteter, der har været 1 tilmelding til de udbudte jagter blandt nyjægerne. 

Prisen for en hel jagtdag er 200,00 kr. så det kan ikke være prisen der afholder nyjægere 

fra at tilmelde sig. 

 



7.      Jagthundeudvalget. 
Ny annonce i jagtposten vedr. hundetræning.                                   

 

8.      Aktivitetsudvalget.  (jagtpost, kokke jagt 7-12) 
De enkelte udvalg laver et indlæg til jagtposten og sender det til Mogens senest 10-12-

2013. Vi vil i jagtposten opfordre medlemmerne til at indsende deres mail adresse til 

Mogens Nielsen, således at de fremover kan få nyheder og oplysning om kommende 

aktiviteter tilsendt på mail. Tryk af jagtpost bestilles ved Florint.dk. 

 

9.      Skydeudvalget arbejde på skydebanen. Plantning af træer. 
Vores forening skal plante et stykke med elletræer på skydbanen. 

 

10. Riffeludvalget 
2 hold tilmeldt vinterskydning. 

 

11. Grønt råd/JKF 
29-1-2014 afholdes JKF møde i Særslev med deltagelse af formand for Jægerforbundet  

Claus Lind. Kredsmøde i Jægerforbundet på Bogense hotel 23-3-2014. Obs på 

jagtfredninger på søterritoriet i Nordfynskommune. 

 

12. Afholdelse af bestyrelsesmøde (næste møde) 
Næste  bestyrelsesmøde ved Keld Olsen Skovhavevej 1 5400 Bogense mandag d. 24-2-

2014 kl. 19.00. 

 

13. Evt. 

 


