
Referat BESTYRELSESMØDE  

BOGENSE LAND OG STRANDJAGTFORENING 

HOS Steen Thomsen 

TIRSDAG 02-12 2014 kl.19.00 
Følgende deltog i mødet: Kaj Rasmussen, Morten Bruun, Kjeld Bruun, Carsten Andersen, Poul Skov, Helge 

Horskjær og Steen Thomsen. 

Der var afbud fra: Ove Pedersen pga. sygdom 

 
 

1.      Formanden siden sidst. 

Formanden har nu oprette en sms service, hvor alle medlemmer kan tilmelde sig, på foreningens 

hjemmeside.  

 

Fremover vil der blive sendt en sms nogle dage før et arr. Afholdes og e-mail nyheds brevet afskaffes. 

SMS service skal medlemmerne selv gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig. 

 

Foreningen har deltaget i Løgfestivalen og HCA golf julebasar og Poul Skov nævnet at Kredsen ville 

have 500 kr. for leje af teltet. Hans Nielsen tager dette op på næste møde med kredsen, da vi mener at 

der er lavet en aftale om, at jagtforeningerne kan bruge det til deres arr. Uden beregning. 

Mogens Østergaard, Fjeldsted har tilbudt at vi kunne købe et stk. dåvildt fra hans farm, næsten gang 

vi har et ligende arr. Således at vi har et helt dyr og forlægge. 

 

2.      Kassereren siden sidst.  

Alle har indbetalt til kokkejagten på Egebjerggaard nu. Bogense handelsstands forening har indbetalt 

1000 kr for vildt til Løgfestivalen. 

 

3.      Arr. Klinte friskole den 14-12-2014 

Klinte friskole har aflyst arr. Pga. manglende opbakkning. 

 

4.      Jagtposten 

Kaj, Morten Andersen og Steen skal mødes inden længe og sætte den nye jagtpost op til trykning. Kaj 

aftaler en dato med Morten Andersen for dette. 

 

5.      Nyt fra udvalgene 

Hundeudv: et møde er afholdt i udvalget og hundetræning for 2015 er på plads og klar til at komme i 

jagtposten. 

 

Strand/Ungjæger udv: der er afholdt et møde og de har planlagt en del arr. I løbet af 2015, bl.a. et 

sommergrill arr. Krydet med sjove aktiviteter den 27/6-2015. En skydedag  med en skydevogn, samt 

en skydedag på riffelbanen. Arr. Vil blive annonceret på hjemmesiden og i Jæger løbende. 

 

Ungjægererudvalget vil gøre en indsat for at for ungjægerne i foreningen med på den fælles rævejagt. 

 

Det blev besluttet at foreningen betaler indskud til rævejagten for de deltagende ungjægere i 

foreningen. 

Flugtskydnings udv: ikke afholdt nogen møder endnu. 

 

Riffeludv: afholdt et møde og datoer for fælgende er fastsat: Mærkeskydning den 9/5, 

Minifeltskydning den 13/6 og Hjortebane i Lejbølle den 7/3 fra 9-16. dette vil også komme med i 

jagtposten og på hjemmesiden. 

 



Aktivitetsudv: undersøger behovet for afholdelse af et hygiejne kursus i foreningen i 2015 

 

6.     Grønt råd/JKF 

Der er møde i det grønne råd i uge 49, Hans Nielsen kan desværre ikke deltage. 

Hans Nielsen arbejder på at få lov til at arr. En regulering af ræve for nyjægerne. 

 

JKF: Der et pt ved at blive udarbejdet en rapport om, kommunen stiller arealer til rådighed for jagter, 

skydebaner og gratis lokaler til foreningerne. 

 

Der er årsmøder for JKF den 28/1-2015 kl: 19.00 i Boldklubbens klubhus i Særslev, Hans opfordrede 

hele bestyrelsen til at deltage. 

 

JKF har afholdt noget fælde bygning på Klinte friskole hen over 5 aftner. 

Kreds 5 Fyn har deres egen hjemmeside og alle opfordres til at kigge på den med jævne mellemrum. 

 

7.     Hjemmesiden 

Carsten Andersen overtager snarest pasningen af hjemmesiden og laver helt om på layoutet. 

 

8.     Diverse 

Nordfyns hjortelaug meddeler at der er skudt 6-7 hjorte af jægere som desværre ikke har fulgt 

hjortelauget opfordring på afskydning af dåvildt og undersøger yderlig 2 tilfælde mere. 

 

Der afholdes møde i samarbejdsudvalget ved Claus Harboe den 9/12-2015 kl: 19.00, hvor bl.a. den 

fælles rævejagt planlægges, samt jagtmessen i Særslev den 5. marts 2015. 

 

Der arbejde med at foreningen afholder en regulering af ræv den 14/2-2015 kl. 08.30. Nærmere 

oplysninger kommer på hjemmesiden. 

 

Hans Nielsen forespurgte om foreningen ville sponsere en mårfælde til reguleringskorpset i Nordfyns 

kommune. Det blev vedtaget at han kunne bruge en af de 4 mårfælder som foreningen allerede har. 

Hans spugte desuden om lov til at foreningen købte 2 fodreautomater à 500 kr. pr. stk. til agerhøns, 

som hundeudvalget kunne disponere over til deres hundetræning, det blev vedtaget. 

 

 

9.     Afholdelse af bestyrelsesmøde (næste møde) 

Næste møde afholdes ved Carsten Andersen den 11. februar 2015 kl: 19.00 

 

10.     Evt. 

Der blev snakket om alt muligt løs og fast. 

 

 

Referent Steen L. Thomsen  


