Tarm Jagtforening
Referat af bestyrelsesmøde d. 03/03-2020
Indkaldt: Morten Christensen, John Danielsen, Frank Albertsen, Simon Weise, Gert Jensen, Tommy
Søndergård, Derek Ruskin & Thava
Afbud: ingen
Referent: Simon Weise
Velkommen
Frank bød velkommen til de fremmødte, og redegjorde for aftenens plan. Den første del af mødet
var fælles med jagtudvalget, og de opgaver der berører dem. Efter en kort pause fortsætter mødet
kun for bestyrelsen, med de opgaver der relaterer sig dertil.
Konstituering af bestyrelse
Derek og Thava sidder begge i jagtudvalget og har derfor ingen indflydelse på konstituering af
bestyrelsen.
Posterne blev fordelt som følger.
Formand: Frank. Næstformand: Morten. Kasserer: Simon. Sekretær: Simon. Ung/nyjæger
koordinator: Tommy. Riffelbane koordinator: Gert & John.
Billeder til hjemmesiden
De er på vej, og lægges op sammen med oplysninger når de er klar.
Oplæg til bestyrelsesarbejde, Frank Albertsen
Fortsættelse af det arbejde den afgående bestyrelse påbegyndte. Vi talte om at vi i
bestyrelsen/jagtudvalget hjælper hinanden, og står til ansvar for hinanden. Det er vigtigt at der
ikke er nogen som føler sig ”ladt alene med en opgave”. Vi arbejder videre på et konkret
dokument.
Orientering om jagt i kommuneplantagen
Den nye jagtleje kontrakt fra kommunen, er klar og underskrevet fra kommunens side. Kontrakten
blev gennemgået, der er enighed om at vi fortsætter med at leje jagt fra kommunen.
Opfølgning fra generalforsamling.
”Må der spottes efter mårhund f.eks. 2,5 time før solopgang i den periode man har bukkejagten”.
Idet der er tale om bukkejagt, må man ikke spotte efter mårhund som beskrevet ovenfor. Har man
skudchance til mårhund imens man kigger efter råbuk tilskynder vi i bestyrelsen gerne hertil, men
man ønsker ikke at udbyde egentlig ”mårhundejagt”.
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”Hvad nu hvis kvoten for sommerbuk bliver opbrugt før det bliver min tur, hvad så med mine
penge?”. På generalforsamlingen var det umiddelbare svar, at pengene bliver refunderet til de
jægere der ikke har påbegyndt deres bukkejagt. Dette fastholdes for jagtåret 2020/2021. Vi
revurderer i bestyrelsen om der skal ændres herved inden bukkejagt 2021/2022.
Foreningen er i dialog med kommunen vedr. rågeregulering. Ønsker du at deltage hermed, så send
en mail til tarmjagtforening@gmail.com så fordeler vi de pladser der er. Ligeledes vil vi opfordre
kommunen til at udfærdige veste til jægerne, således at det er synligt hvad de foretager sig.
Der er bred enighed i bestyrelsen om at tilbyde ”fælles kommunal nyjæger jagt”. Dato er fastsat til
den 10/10-20. Vi arbejder på at tilbyde en jagtdag til nyjægere på tværs af jagtforeninger i vores
område.
Der er udfærdiget et dokument med opgavefordeling til fællesjagter. Dokumentet blev
gennemgået, og det er vedtaget at bruge dette fremover. Det er både for at tilgodese
jagtudvalget/den ansvarlige på fællesjagten, samt kassereren efterfølgende.
Dato for efterårsjagter
Disser er vedtager efter oplæg fra afgående bestyrelse. Se foreningens aktivitetskalender for
datoer.
Evt.
Det er besluttet at der fremover kun tages billeder af vildtet til fællesjagterne.
Pause
Herefter afrunding med kaffe og hjemmebagt kage. Tak for Jagtudvalget for deltagelse.
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Bestyrelsesmøde fortsat
Efter en kort pause fortsætter bestyrelsesmødet uden jagtudvalget.
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Aktivitetskalender, samt arbejdsdage for medlemmer
Gennemgået og rettet til i fællesskab. Aktivitetskalenderen sendes til samtlige medlemmer pr. mail
og vil også være at finde på hjemmesiden samt facebook.
Forslag om at udfordre Skjern skytteforening til dyst, således at vi skyder med pistol, og
skytteforeningen får mulighed for at skyde med riffel. Vi kigger videre på dette punkt og interesse
herfor frem mod 2021.
Public service, hvordan når vi ud til medlemmerne
Der er enighed blandt bestyrelsen om at fortsætte uændret, dvs. med informationer via e-mail,
hjemmeside samt facebook. Det er en tung arbejdsbyrde, men erfaringen er at ingen af de
førnævnte platforme kan undværes. Gert vil gerne stå for at ”fodre hjemmesiden” med de
oplysninger der skal til, Simon fortsætter med facebook.
Riffelbanen, frivillige koordinator
John og Gert påtager sig den opgave. Der er udarbejdet et dokument til brug for ”riffelskydning”
som skal hjælpe med at danne overblik over hvor mange gæster vi har i løbet af sæsonen. Der er
enighed i bestyrelsen om at anvende dette fremadrettet.
Beslutning: Gert og Simon ønsker at blive uddannet til riffelinstruktør. De finder hver især et
tidspunkt der passer, således at de senest er klar til næste sæson. De forpligter sig samtidig som
instruktører for foreningen i de kommende 2-3 år.
Vi arbejder fremadrettet på en plan for opbevaring at foreningens udstyr til riffelskydning.
Valg til kreds 2 hovedbestyrelse under DJ
Frank redegjorde for processen, og sender det information ud der måtte komme. De personer fra
bestyrelsen der har mulighed for at deltage i debatmøder, melder sig løbende.
Kassereren
Frank, Simon og Torben mødes snarest for ændre ejerskab i banken af foreningens konti. Nærmere
tilgår bestyrelsen.
Hvem har nøgle til skyttehuset
Vi skal have overblik over hvem der har adgang til skyttehuset. Oplægget er at alle bestyrelsessamt jagtudvalgs medlemmer har en nøgle til skyttehuset.
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Øvrigt/evt.
Fornyelse af MMS kort til vildkamera. Besluttet at fortsætte det kommende år.
Det blev diskuteret om vi skal have en mobilepay konto til foreningen. Dette er umiddelbart relativt
omkostnings tungt, men vi kigger nærmere på de muligheder der er. Der er enighed om at vi skal
have en løsning der fungerer for alle.

