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Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19.00
Sted: Bollervej 13B
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Økonomi
3. Generalforsamlingen 2020
4. Foreningsbladet 2020-21
5. Mårhunde
6. Evt.

Deltagere: Jens Dalgaard, Poul Erik Lyngsø, Henning Markussen, Aage Kleppe
og Gert Pedersen
1.

Siden sidst

16-26.september. Skovdyrkerforeningen starter udtynding af bevoksningen på
Bollervej 13B.
18. september. Gert P. deltog i DJ’s debatmøde på Paarup Kro, hvor
strukturvalget fremlagde deres forslag til en ny organisationsstruktur.
21. september. Afbud til VFJ’s formandsmøde d. 24. september pga.
riffelskydning i RJF og formanden bortrejst, hvilket udløste en uacceptabel mail
fra VFJ’s formand Peter Madsen.
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26. september. Foredrag med Per Kaufmann hos JAFI, hvor 50 deltog.
1. oktober. Skyd og Nyd aflyses pga. manglende tilmeldinger.
9. oktober. Tildeling af pladser på kommunejagterne 7 pladser, som først tildeles
medlemmer, der har ydet en ekstra indsats.
22. oktober. Afregning fra Skovdyrkerforeningen.
31. oktober. Udbetalingsskrivelse fra Miljøstyrelsen vedr. tilskud til de nye
lerduemaskiner mm.
8. november. Besøg af Norbert Ravnsbæk fra DJ angående godkendelse af
lerduemaskiner mm, samt godkendelse for udbetaling af tilskud.
Status for skydningerne på Bollervej 13B:
Flugtskydning:
2017-4 konsortier-skydninger med 38 deltagere, 12 skydedage med 145
deltagere.
2018-5 konsortier-skydninger med 50 deltagere, 13 skydedage med 103
deltagere.
2019-4 konsortier-skydninger med 40 deltagere, 16 skydedage med 145
deltagere.
Riffel:
2017-7 skydedage med 133 deltagere.
2018-8 skydedage med 107 deltagere.
2019-9 skydedage med 157 deltagere heraf 40 på salon.

2.

Økonomi

134 medlemmer.
Økonomien god. Pt. står der 53.000 på konto og 1.500 i kontanter.
Der forventes et overskud på ca. 12.000, men pt. mangles afregning for træsalg.

3.

Generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen d. 13. januar 2020 er på plads med dirigent og hvem der er
på valg mm. JD og PEL står for forplejningen.
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4.

Foreningsbladet 2020-21

Skydedatoer og diverse arrangementer blev planlagt/drøftet, og Sjønne P vil
igen i år stå for annonceringen og besøg til diverse sponsorer/firmaer.
5.

Mårhunde

Problemet blev diskuteret, og bestyrelsen blev enig om, at foreningen IKKE vil
investere i udstyr så som fælder og kameraer mm. til udlån til medlemmerne.
RJF vil derimod via mails og sociale medier informere medlemmerne om, hvad
der sker af tiltag fra DJ, Naturstyrelsen og Viborg Jægerråd.
RJF vil opfordre medlemmer, der har interesse i at bekæmpe mårhund til at søge
midler via en tilskudspulje hos Naturstyrelsen.
RJF vil endvidere anbefale medlemmerne at kontakte en evt. mårhundegruppe,
som der findes flere af landet rundt.

6.

Evt.
Der var intet under dette punkt.
Referent
Gert Pedersen

Jens Dalgaard

Henning Markussen

Poul Erik Lyngsø

Aage Kleppe-Hansen

Gert Pedersen
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