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Referat af bestyrelsesmøde i Skanderborg Jagtforening 
Den 24. november 2021. kl. 19.00 på Vestermølle. 
 
 
Tilstedeværende: Ole, Peder, Uffe, Bryan, Mads, Niels Christian og Ronny. 
 
Afbud fra Frank, Helle og Claus. 
 
Dagsorden: 

1. Status bank. 
2. Hjemmeside. 
3. Indkaldelse til udvalgsmøde. 
4. Nyt fra Vestermølle. 
5. Eventuelt. 
6. Næste møde. 

 
Pkt. 1. 
Vi beholder Nordea Bank og Frank går videre med det, der blev taget billeder af legitimation af bestyrelsen. 
 
Pkt. 2. 
Hjemmesiden er oppe at køre og med adressen https://Skanderborg-jagtforening.dk 
Det blev besluttet at lave et kommunikationsudvalg med bl.a. Rune, Jeanette og andre interesserede. 
Funktionen er Hjemmeside, sociale medier, sms-service etc. 
Når udvalgene har defineret deres mission/vision vil det blive præsenteret på hjemmesiden, se også pkt. 3 
 
Pkt. 3. 
Der indkaldes til udvalgsmøde den 19. januar 2022 fra kl. 18.30 til 22.00. 
Her forventes et lille oplæg på ca. 15 minutter fra hvert udvalg omkring deres visioner og virke. 
Via vores sms-service udsendes en 14 dages tid før mødet til alle vores medlemmer, så medlemmer der er 
interesseret i, at være med i et udvalg har mulighed for at deltage og præsentere sig selv. 
 
Pkt. 4. 
Der blev orienteret fra det sidste møde i Vestermølle lauget, hvor jægerne også er medlem. 
Økonomien er sund og der blev spurgt ud til medlemmerne omkring området udenom bygningerne, 
hvordan det muligvis skal se ud om en 10 til 15 år. Pt. Er der fredning på en del af området, men det kan 
muligvis ændres med en ny lokalplan for området. 
Der bliver opsat 4 lade standere til elbiler af AURA kvit og frit, De har fået rettighederne i 10 år, så 
investeringen kan komme hjem 
 
Pkt. 5. 
a. Vi har fået bevilget forrige år 24.000 kr. fra friluftrådet til indkøb af pavillon og udstopning af Mårhund, 
ræv, krage og fasan, til brug af vores formidling. 
Der er indkøbt en pavillon, så der kan sendes et delregnskab afsted til friluftrådet, vi har samtidig fået 
udsættelse til 10 juni 2022 med at få udstoppet vores dyr der ligger i fryseren. 

https://skanderborg-jagtforening.dk/
https://skanderborg-jagtforening.dk/


b. Der blev også bevilget 24.000 kr. af jægerforbundet til renovering af vores lokaler, de er modtaget. 
 
c. Per Ladefoged har fået bevilget et kursus til instruktør i jagthorns blæsning i Stilling Jagtforening. 
 
d. Der er blevet ryddet op på vores værksted og lager og besluttet at indkøbe noget nyt og tidssvarende 
værktøj, som vores medlemmer kan bruge ud fra devisen hold det pænt og rent. 
 
e. Det blev besluttet for 2 år siden, at foreningen hensætter 10.000 kr. om året til vores jubilæumsår, så det 
fortsætter vi med. 
 
f. Der indkaldes til årsmøde i jægerrådet den 26.01.2022, kl. 19.00 i Skanderborg Jagtforenings lokaler på 
Vestermølle, hvor dagsorden er ifølge vedtægter fra Jægerforbundet. 
 
Der er allerede et pkt. som bestyrelsen i vores forening har besluttet at tage op. 
Det er et forslag om vedtægtsændringer af støttemedlemmer i vores foreninger.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen. 
 
 
 
  


