
Referat Bestyrelsesmøde 

Bogense Land og Strandjagtforening 

Hos Morten Bruun 

Mandag den 25-04-2016  kl. 19.00 

 

Dagsorden. 

1. Formanden siden sidst. 

2. Kassereren  siden sidst. 

3. Nyt fra Udvalgene, beretning om deres kommende og  

 afholdte arr. og møder. 

4. Nyt fra samarbejdsudvalget og deres arr. 

 Evaluering af jægeraften i Morud. 

5. Grønt råd/Jægerråd/Hjortelaug. 

6. Nyt fra NFC:  Alarm på banen 

 Hjælp på banen med opsætning af stolper og net ved  

 bagduer. 

7. Diverse. 

8. Næste møde. 

9. Evt. 

Tilstede var: Steen Thomsen, Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Kjeld Bruun, 

Poul Skov, Helge Horskjær, Morten Bruun og Ove Pedersen. 

Afbud fra Carsten Andersen. 



1. Formanden siden sidst. 

 Steen havde ikke så meget, men fortalte at der er tilkommet 1 nyt  

 medlem siden sidst, og at der har været afholdt kredsmøde i Ejby. 

2. Kassereren siden sidst. 

 Hans Kr. fortalte at der var kommet del afregning fra DJ og at BLS har  

 tegnet et sponsorat i Nørre Esterbølle Skytteforening. og at  

 Kjeld Bruun og Hans Kr. Nielsen er blevet valgt ind i bestyrelsen 

 for skytteforeningen. 

3. Nyt fra udvalg. 

 Riffeludvalg. 

 Der har været afholdt Minifeltskydning fælles med Nordfyns 

 combiskydning,  og  der bliver henstillet til at samarbejdet omkring  

 skydningen tages op til revision. 

 Minifeltskydningen gav underskud, og det skal overvejes om skydningen  

 skal flyttet  til andet tidspunkt til næste år. 

 Skydning er startet op på 100/200 m. og en evt. udvidelse af 100m  

 anlægget skal drøftes i skytteforenings regi. 

 Den 30-04 bliver der afholdt  riffelprøve træning, og alle interesserede 

 også dem uden riffel er meget velkomne, da der vil være rifler og  

 instruktører tilstede. 

 Ove kontakter Flyvesandet Efterskole og Frands Frandsens jagttegnshold. 

 Hundeudvalg. 

 Hundetræningen er i fuld gang med 16 aktive og med 2 på halv aktivitet. 

 8-5-16 er der afslutning på træningen. 



 Der har været afholdt marktræning med 6 hunde. 

 Nyjægerudvalg. 

 Der er riffelskydning den 30-4-16 og der skal rund ringes til underviserne. 

 Flugtskydningsudvalg. 

 Der afholdes pokalskydning på NFC den 6-7-16  kl.  17 til 21. 

 Det er lukket skydning og der skydes i flg. rækker. 

 Skeet mester  og Skeet A 

 Jagt A  -  Jagt B – Veteran  samt  vilde duer. 

 Sidste salg af skydekort er kl. 20. 

 Strandjagtudvalg. 

 Ingen møde, evt. kontakt til Nordfyns Strandjagtsforening. 

 Aktivitetsudvalg. 

 Der er kommet en invitation  om at medvirke på torvedagen den 25-6 

 der må vi desværre melde fra det ikke er muligt at skaffe mandskab 

 til bemanding af stand. 

 Der fremkom forslag om en guideline for kommende arr. evt. med  

 indkøb af telt og andre effekter. 

4. Samarbejdsudvalg. 

 Til Jægeraftnen i Morud var der 42 fremmødte heraf var de 11 

 bestyrelsesmedlemmer fra de 3 foreninger. 

 Det er spørgsmål om der skal være en aktivitet hvert år, måske  

 koncentrerer sig om jagtudstillingen hvert andet år. 

 BLS. skal være lidt bedre til at profilerer sig i det fælles samarbejde. 

 



5. Grønt råd/Jægerråd/Hjortelaug. 

 Grønt råd.  

 Påkørsler af dåvildt er taget op i grønt råd, med forslag om flere tiltag. 

 Bagudrettede vildtreflexer på vejpælene, evt. vildtskilte der tænder  

 op lyser op ved trafik. 

 Jægerråd. 

 Der er Repræsentantskabsmøde i Dj. 

 Jægerråd deltager i Fjordens dag. 

 Hjortelaug. 

 Rasmus som er skytte på Rugård er ny formand i lauget. 

 Frands Frandsen er forsat  kasserer, Ulriksen er  ny referent og Hans Kr.  

 er blevet næstformand.  

 Se mere på Hjortelaugets hjemmeside. 

6. NFC. 

 Der er blevet opsat alarm på NFC. 

 VVJ har sat net op på venstre side duer og bagduerne  

 Allan Hansen fra Nordfyns jf. har fået til opgave evt.  at købe jorden  

 hvor banen ligger af Gyldensteen Gods. 

 Der er kommet ny kantinepasser på NFC.  Mathilde 

7. Diverse. 

 Kaj har fremstillet 15 foderrør. 

 Prisen for disse rør er 75,00 kr pr. stk. evt. billeder på hjemmeside. 

8. Næste møde. 

 Næste møde er hos Steen Thomsen  den.  29-08-2016  kl. 19.00 



9. Evt. 

 Hans Kr. efterlyste en langsigtet plan for ombygningen af NFC´s 

 klubhus. 

 Bukkepral  den 16-5 kl. 9.00 

 Borddækning på NFC 15-5 kl. 13.00 

 

referent Ove Pedersen 

   

  

  

 

  


