Referat af bestyrelsesmøde den 23.03.2016
Referent:
Jan Sørensen

Klubhus i fremtiden
-

Planen er fremadrettet at blive på Enggården.
Klubhuset bliver renoveret. Der er tilbudt hjælp fra en tømmer således at det sikres at
renoveringen bliver udført korrekt.

Skydekælderen i Rødkærsbro
-

Det er påbegyndt at tømme skydekælderen i Rødkærsbro, da den står under vand og ikke findes
brugbar i fremtiden. Jan og Kristian søger for at de sidste ting fjernes og at de nøgler der måtte
være i omløb til skydekælder hjemtages til bestyrelsen.

Fugleskydning i Rødkærsbro
-

Kristian og Jan fremlægger en dato i nær fremtid for afholdelse af fugleskydningen i Rødkærsbro.
Datoen vil derefter bliver lagt på kalenderen på bjomjagt.dk
Jan søger for diverse tilladelser i forbindelse med afholdelse af fugleskydning.

Flugtskydning/Riffelskydning
-

-

Datoen for flugtskydning i Ruskær er bestemt til den 13.08.2016. Kristian søger for booking af
banen. Efter bekræftelse af dato vil arrangementet blive lagt op på kalenderen på bjomjagt.dk.
Kristian undersøger om der skulle være booket skydetider ved Thorning Fulgtskydningsbane efter
Rødkærsbro Jagtforening. Disse aflyses da det er vurderet fra bestyrelsen at det vil blive for meget
med flere dage på flugtskydningsbane.
Jan undersøger om der er booket skydetider i Ulbjerg efter Rødkærsbro Jagtforening. Skulle der
været booket tider bliver disse aflyst, da det er vurderet at det vil være tilstrækkeligt med
riffelskydningen i Vindum.

Udvalg
Det er forslået om der skulle laves udvalg til at varetage de forskellige arrangementer samt
træningsområder. Der er bestemt følgende udvalg:
Flugtskydning: Niels og Ernst
Fugleskydning: Kristian og Jan
Riffelskydning: Poul-Erik og Karsten
Hundetræning: Thomas, Uffe og Lone
Schweiss: Christian og Henriette
Klubhus: Anders og Niklas
Side 1 af 3

Hestemarkedet: Anders og Niklas

Hundetræning efterår
Start samt efterfølgende datoer til hundetræning i efteråret er bestemt og er som følgende:
10/8
17/8
24/8
31/8
7/9

Afslutning hundetræning forår
Der afholdelses prøver i lydighed samt apportering den 18.05.2016 kl 18.00.

Hundemesterskab
Datoen for hundemesterskabet er sat til den 19.06.2016

Sommerfest
Det er efter forslag blevet vedtaget at man sammenlægger sommerfesten i Bjerringbro med
fugleskydningen i Rødkærsbro. Datoen for fugleskydningen vil blive fastsat i nærmeste fremtid.

Brugergruppen Vindum skydebane
Poul-Erik beretter om følgende punkter fra brugergruppen.
-

Hver forening skal stille med to mand til brugergruppen.
Der bliver valgt en koordinator i brugergruppen.
Datoer for skydetider er 26/4 og 14/5. Disse tider vil blive lagt i kalenderen på bjomjagt.dk.
Der vil blive afholdt riffelkursus. Datoen for dette vil være at finde i kalenderen på bjomjagt.dk.
Udgifter og indtægter på skydebanen bliver delt mellem de jagtforeninger der er repræsenteret.

500 kr pr. bestyrelsesmedlem for diverse udgifter
Det er efter forslag vedtaget at man ikke ønsker ordning med de 500,00kr til bestyrelsesmedlemmer, da det
ikke findes muligt at lave klare retningslinjer for om beløbet kun skal tilfalde bestyrelsesmedlemmerne eller
også medlemmer i klubben som yder en stor indsats.

Pokaler/diplomer
Det er besluttet at pokaler fra de ophørende foreninger hjemtages og vil blive udstillet i klubhuset efter at
dette er renoveret. Anders sørger for pokaler fra Tange/Bjerringbro Jagtforening. Jan sørger for at pokaler
fra Rødkærsbro Jagtforening.
Der vil ikke blive købt nye pokaler, men der imod udarbejdet et diplom til diverse prøver. Jacob undersøger
mulighederne for dette.
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Bestyrelseskursus
Der er fra jægerrådet rettet henvendelse til foreningen om der vil være interesse for et bestyrelseskursus.
Der afventes en dato for kursuset hvor efter det vil være muligt for tilmelding for de i bestyrelsen der måtte
være interesseret.

Logo, flag, banner
Efter sammenlægningen af de to jagtforeninger skal der laves nyt logo. Thomas snakker med Henriette om
udarbejdelsen af dette. Kristian har bekendte som muligvis kan være behjælpelig med trykning af logo på
flag eller banner.

Kontingent 2016
Det er besluttet at kontingentet forbliver uændret for 2016. Satserne kan findes på jagtforeningens
hjemmeside bjomjagt.dk

Evt.
-

Jacob informer sponsor om den nye jagtforening efter sammenlægningen
Den nye hjemmeside er blevet fremlagt af Poul-Erik og han arbejder videre med at få den
opdateret.
Der forespørges på skydeveste/hundetræningsveste fra Jafi med foreningens nye logo.
Der skal i den nærmeste fremtid afregnes med Uffe for de omkostninger han har haft i forbindelse
med 4 frysere som han har stående for jagtforeningen.
Der ønskes fremadrettet en nemmere og mere tidsbesparende løsning på klipningen af
træningsarealet. Jacob undersøger med en bekendt om der er en mulig løsning på dette.
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