Svindinge Jagtforening
Bestyrelsesmøde
Dato:

20-10-2014

Sted:

Svindinge Forsamlingshus

Kl.

19.30-22.00

Mødedeltager: Kristian Spodsberg

KS

Brian Petersen

BP

Jørgen Nielsen

JN

Torben Larsen

TL

Andi Andersen

AA

Kristian Pedersen

KP

Steen Larsen

SL

Afbud
Pkt. 1.

Vælg af referent. – Brian Pedersen

Pkt. 2.

Drøftelse af bestyrelsessamarbejde

Pkt. 2) Bestyrelsesarbejdet. Ved planlægning/afholdelse af arrangementer tilstræber bestyrelsen at have en "tovholder" på
arrangementet. De bestyrelsesmedlemmer som har mulighed for at byde ind med ideer og hjælp gør det selvfølgelig.
Tovholderen leder, styrer og fordeler opgaverne ved arrangementet sammen med hjælperne.
Input, gode ideer og forslag fra alle medlemmer er vigtige for udvikling af arrangementer i foreningen, de skal dog have den fornødne
tid inden de gennemføres i et arrangement.
Vi kan ikke som bestyrelsesmedlemmer hjælpe til hver gang der afholdes et arrangement, og vi byder ind på de arrangementer hvor vi
kan.

Pkt. 3.

Evaluering af aktiviteter for første halvår bl.a. disse
-

Foreningsaften – Odense Jagt & Fritid

-

Gåsekursus

Pkt. 3) Der blev afholdt en foreningsaften hos Jagt & Fritid i Odense, hvor der fra alle foreninger var mødt ca. 30 deltagere op, til gode
tilbud i butikken. Der blev gjort gode handler.
Gåsekursus er vel overstået og der var 10 kursister igennem, og TL havde skaffet fantastisk gåseterræn rundt om på Fyn.

Svindinge Jagtforening
Pkt. 4.

Fremtidige arrangementer
Harejagt og fællesspisning
Tidspunkt:

Fredag d. 24. oktober kl. 13.00-17.30

Tidspunkt:

Fredag d. 24. oktober kl. 17.30 (fælles spisning)

Møde sted:

Svindinge Forsamlingshus

-

Grovskitse for jagtens forløb

-

Bespisning – planlægning af borddækning, servering.

-

Køb af øl og vand og administration af dette inkl. fastsættelse af priser

Kragejagt
-

Kort orientering om projektet og køreplan frem til foredragsaftnen.

-

Udlån af udstyr, kragelokker, powerhunter etc. Pris og koncept

Madlavningskursus
-

Skal vi have dette? Og hvilket koncept?

Pkt. 4) Harejagten afholdes den 24/10. Tovholder er BP. Der er pt. 14 tilmeldinger. AA har kontakt til Dorthe i hallen ang. mad. SL+BP
dækker bord. KP køber øl, vin og vand. Det forventes at arrangementet giver et underskud.
d. 19. november er der kragejagtforedrag afholdt i Ørbæk med Bjarne Frost. Der søges om midler til afholdelse gennem
jægerforbundet. KS er tovholder. AA tjekker skoletorvet + kaffe. BP kigger på udstyr.

Madlavningskursus på tegnebrættet i jan,feb,mar og april. SL+AA undersøger.

Pkt. 5.

Evt.
-

Næste møde

-

Alle emner kan diskuteres

Pkt. 5) Evt. ) Flere ting blev drøftet: indtægt på skydevogn, rep. af skydevogn/kastemaskiner. nyt møde evt. i december.

