
Referat Bestyrelsesmøde 

Bogense Land og Strandjagtforening 

Hos Hans Nielsen 

Mandag 04-05-2015 kl. 19.00 

Følgende deltog i mødet: Steen Thomsen, Hans Nielsen, Kaj Rasmussen, Poul Skov, 
 Kjeld Bruun, Morten Bruun, Carsten Andersen, Helge Horskjær og Ove Pedersen. 

1. Formanden siden sidst: 
  
 Samarbejdsudvalget: 
 Der har været afviklet jagtmesse i Særslev i fælles regi, og den forløb  
 rigtig godt med ca. 7500,00 kr. i overskud pr. forening. 
  
 Steen har billeder til hjemmesiden. Laser shot var desværre gemt lidt væk så der var ikke det 
 store besøg.  
 Der var enighed om, en anden fordeling, når man bemander standene (cafeen),  og at de 3 
 foreningers kasserere koordinerer afregningerne, inden vi forlader messen, efter 
 nedpakningen. 

 
Der arbejdes på at få oprettet et hygiejne kursus, i samarbejde med de 2 andre foreninger, 
hen på efteråret. 
 
NFC:  
Bestyrelsen på NFC har møde den 12. maj på NFC, hvor vi begynder at snakke om, den 
kommende renovering af klubhuset. 
 
Husk at tjekke medhjælp kalender for Banehjælpere så at der ikke  
mangler personer, der er vigtigt at overholde mødetider og dage, da der fremover vil bliver 
udsendt regning til den forening der ikke overholder dette. 

 Vi mener at der skal undersøges om mulige tilskud fra div. Fonde. 
 
2. Kassereren: 
 Penge fra DJ er indgået. 
 Afregning fra jagtmesse er ikke indgået. Foreningens Økonomi ser  
 fornuftig ud. 11 medlemmer har ikke indbetalt kontingent, 
 der er tilkommet 4 nye medlemmer og 12 medlemmer er udmeldt, 
 der er pt. 164 medlemmer. 
 
3. Riffeludvalg: 
 Pokalskydning på Lejbølle gav et lille underskud fordi der ikke var så  
 mange deltagere. 
  
 Kjeld har lejet banen igen næste år den 12-3-16 fra kl. 13.00-15.00,   
                     Dagen kan evt. kombineres med flugtskydningsbanen ved siden af. 



  
Husk mærkeskydning lørdag 09-05-15. 
Det køre fint med riffeltræningen på Nr. Esterbølle og vi har besluttet, at indkøbe 2 

 stk. indskydnings bænke til vores forening, som også kan bruges i Nr. Esterbølle  hver tirsdag. 
 Pris pr. stk. ca. 450,- kr. 
  
 Strandjagtudvalg: 
 Ove har haft kontakt med Brian Kristensen og der er aftale om et mere 
 detaljeret møde inden længe, ang. tiltag til arr. 
 
 Hundeudvalg: 
 Kaj oplyste at der havde været lydighedstræning  6  gange med ca.  
 11 deltager pr gang. 
 Apporteringstræning er opstartet, og der har været 1 gang marktræning 
 med 3 deltagere. 
 Marktræning skal opstartes noget før til næste år, da markprøverne er  
 påbegyndt. 
 Der er tilgået Kaj et tilbud vedr. førstehjælp ti hunde, men det er ikke  
 interessant pt. 
 
 Nyjægerudvalg: 
 Morten havde  et  arr. på riffelbanen, hvor nyjægere både med og  
 uden riffel kunne komme og skyde, megen der var ingen fremmøde. 
 Sommergrill arr. er aflyst af nyjæger udvalget 
  
 Morten og Steen har været på besøg hos Frands Frandsens jagttegnshold  
 og delt jagtmateriale ud. 
 
 Flugtskydningsudvalg: 
 Til pokalskydning er der fuldt program, som annonceret i jagtposten, 
 og der er ingen åbne skydning. 
 
 Aktivitetsudvalg: 
 Vedr. fælles lokkekaldsseminar har Nordfyns meldt negativt ud med  
 hensyn til deltagelse, BLS har heller ikke lyst til at deltage. 
 Der er aftalt nyt møde i det fælles aktivitetsudvalg. 
 
4. Grønt råd/Jæger råd/Hjortelaug: 
 Der er indsendt høringssvar vedr. Natur 2000  Nr. Næråstranden & 
 vandet  omkring Æbelø. diskussion vedr. hundeskov, det bliver 
 der ikke etableret i Bogense, Søndersø og Morud. 
 Måske kommissoriums ændring i grønt råd. 
 Reservat områdets status ønskes uændret.  
 Der er ved at blive bygget mårfælder pt. 
  
  
 Hjortelaug: 
 Der er blevet skudt 17 store hjorte som er indberettet, 
 der er skudt 70 dyr i Nordfynsområdet. 
 Se mere på hjortelaugs hjemmeside. 
  
 Jægerråd: 



 Frits Heje vil gerne komme og tale om råvildt, og det gør 
 han den 22-09-15 
 Energifyn har en pulje til fordeling blandt fynske foreninger, så muligheder skal undersøges. 
 Vi vil indkøbe nogle krage/skadefælder, til foreningen, på et tidspunkt 
 
5. Hjemmesiden: 
 Carsten fik stor ros for sit arbejde med vores hjemmeside og Steen opfordrede at man 
 loggede ind jævnligt og tjekkede op på hvad der sker i foreningen. 
 
6. Diverse: 
 Der er ingen jagtpladser til salg på Jerstrup, det skal undersøges om 
 NFJ eller VVJF har 2 jagtpladser på Rugård som kan købes. 
  
 Undersøge leje af Grindløse sognegård evt. til den fælles rævejagt. 
 Ove tager til Jagt & Fritid fredag 8-5 og finder ud af noget omkring  
 foreningsskjorter til bestyrelsen, da de nuværende ikke kan skaffes længere. 
 De sidst ankommende i bestyrelsen har ikke fået skjorter og de der har, er skjorterne ved at 
 være noget slidte. 
 Bestyrelsen mener det skal være ens skjorter for alle. 
 Kaj undersøger, hvor vi kan få lavet logo på skjorterne. 

 
 

 HUSK BUKKEPRAL PÅ NFC den 16. Maj kl.9.00 og   
 Minifeltskydningen den 13. juni Kl. 09.00 til 15.00 
 
 
7. Næste møde:  
 Afholdes hos Helge Horskjær den 25-08-2015 kl. 19.00 
 
 
8. EVT.: 
 Intet. 
 

Referent. Ove Pedersen. 
  
   


