Referat. Bestyrelsesmøde. Vilstrup Jagtforening.
Lokation:
Dato:
Udeblevne:
Referent:

Vonsmose
April 23, 2020. Klokken 1900-2230
Ingen. Forhenværende Formand deltog.
Christian Bruhn Hansen

#Konstituering af Bestyrelsen:
-

Næstformandspost:
Sekretær:

Genvalg Jørg Lassen
Nyvalg Christian Bruhn Hansen

Jørgen Lildholdt opfordrede til øget informationsflow til medlemmer omkring kommende jagter
og begivenheder i foreningen – men især de store jagter. Der blev forslået at lave et årshjul.
Christian skal proaktivt løfte foreningens informationsflow til medlemmer.
#Lodsejere. Kontrakter og Betaling.
Punkt foreslået af Jørgen Lildholdt. Jørgen mente at punktet var omfattende og ønskede at
udskyde dette punkt til næste møde.
Dog blev der kort diskuteret, hvorledes betaling til lodsejere skal ske og hvem som har kontakt
til de enkelte lodsejere. 10-12 lodsejere skal have afgjort betalingsform.
Jørgen Lildholdt opfordrede til at foreningen laver en solid gennemgang af matrikler, skel mm.
Medde enkelte lodsejere.
Jørgen Lildholdt indkalder til møde om kontrakter og betaling.
#Flugtskydning:
Flugtskydningsudvalget har nølet. Udvalget har ikke formået at informere medlemmer og
skytter tilstrækkeligt selvom Corona-situationen har skabt tvivl omkring retningslinjerne for
afholdelse af flugtskydning.
Bestyrelsen besluttede at flugtskydning sker med forsigtig opstart den 25. April 2020.
Flugtskydningen skal følge Dansk Jægerforbunds retningslinjer. Der forventes ikke flere 10
deltagere i opstart.
Jørgen SUS Jensen sender info ud til medlemmer per mail dags dato. Jørgen Lildholdt sender ud
på Facebook.
#Bukkejagt:
Holdfordeling:
-

Thyge har meldt sig ud af foreningen og dermed afhold 7. Mathias Haugaard ønsker at
succedere. Bestyrelsen godkendte dette.

Skelvisning:
-

3. Maj. 1000-1200.
Jørgen Lildholdt sender info til medlemmer

Bukkekaffe:
-

Johan Lassen foreslog bukkekaffe afholdt på Vilstrupgaard. Dette blev delvist godkendt
af bestyrelsen.
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-

Jørgen Lildholdt sender info ud til medlemmer.

Derudover var der en endelig gennemgang af infoark til Bukkejagt. Derefter Godkendt.
Bestyrelsen diskuterede hvem der betaler sweisshundeføre ved anskud. Skytte betaler!
#Mårhundefælder:
Bestyrelsen er enig om at Mårhunde er et problem på foreningens arealer.
Rasmus Haugaard vil undersøge mulighederne for at investere i mårhundefælder som følger
gængse retningslinjer og krav. Rasmus undersøger endvidere eventuelle tilskudspuljer.
Rasmus kommer med et oplæg til næste møde. [Punkt på næste dagsorden]
#Eventuelt:
Æresmedlemmer:
Erling: 2 æresmedlemmer i 2020:
-

Jes Neumann. 1. Juli 2020. Erling deltager til reception på Den Gamle Grænsekro.
Gert Kragh. Dato ukendt.

Foreningen giver et Diplom (udarbejdet af Jørgen Lildholdt) og en vingave til ~300 DKK, til
hvert æresmedlem.
Christian Bruhn Hansen skal give info til Jørgen Lildholdt ang. Diplom.
Jørg Lassen skal sørge for, at finde dato på Gert Kraghs 80 års fødselsdag og sørge for diplom +
gave.
Foreningen har i 2020; 5 æresmedlemmer.
Gamle Skurvogn.
Jørgen Lassen: Skurvogn står pt på lager hos Annelene. Han spurgte hvad skulle ske med den.
Bestyrelsen besluttede at vognen skænkes til afgående formand, som skal anvendes til mobil
hønsegård.
Mobilepay:
Jørgen lildholdt informerede at mobilepay atter er iorden, efter 3 måneder tekniske
udfordringer.
Endeligt spurgte Christian Bruhn Hansen den afgående formand omkring hvilken
jagtforeningen som han træder ind i mht. areal, medlemmer, fremtidige udfordringer og hvad
der skal til for at foreningen fortsat vil have sin eksistensberettigelse. Afgående formand gav en
udførlig besvarelse.
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