Tarm Jagtforening
Referat af bestyrelsesmøde d. 23/09-2020
Indkaldt: Morten Christensen, John Danielsen, Frank Albertsen, Simon Weise, Gert Jensen &
Tommy Søndergård
Afbud: ingen
Referent: Simon Weise
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt
Bordet rundt/siden sidst
Tommy: Været optaget af nyjæger jagten. Haft kontakt til dagbladet mht. at lave en artikel om
begivenheden, aftalt at Tommy følger op på dette efter mødet.
Morten: Deltaget i møde i skoven mhb. på at få ryddet spor så der bliver klar til jagterne. Været
med til at planlægge arbejdsfordeling ifb. fælles jagter.
John: Været optaget af at afholde riffelskydninger, og få styr på hjælpere. Volden mangler stadig
at blive forbedret, der kræves mini graver/gummi ged for at kunne flytte jord, så der kan bankes
pæle i jorden, til sikring af volden. Efterspørger om der er ide i, og mulighed for, at opgradere
måden vi markerer på ved skydninger. Er der mulighed for webcamera eller lignende. Talt om at vi
i fremtiden tager skytter med til skiverne for at markere, så de får bedre ide om hvor skuddene
sidder.
Simon: Optaget af ny jæger jagt. Skrevet indbydelse samt program. Været i dialog med kommunen
som betaler morgenmad mm. Koordineret at der kommer hjælpere fra Ådum- og Borris Faster
jagtforening.
Været i dialog med kommunen om nye skilte, til fælles jagter. ”i dag er der jagt i skoven”. Fået
lovning på at de er klar inden nyjæger jagten.
Fået overtaget konti mm. fra tidl. kasseer Torben Madsen. Deltager i ”jagtforenings kasseer i
praksis” kursus ve Danmarks Jægerforbund i Rønde. Rigtig godt kursus, bla. er alt bogføring fra nu
af i regnskabsprogram, der gør det lettere at have overblik over økonomien. Det har været meget
tidskrævende arbejde, men fra nu af letter det arbejdsbyrden betragteligt.
Fået graveret pokaler efter pokal skydning. De er på vej til skytterne nu.
Holdt styr på sommer flugtskydnings konkurrence. Desværre ikke så mange deltagere som håbet.
Hentet foder sponsoreret af Land og Fritid sammen med Frank.
Meldt et par nyjægere ind i foreningen, og været i kontakt med disse mht. efterårets jagter.
Været med til at koordinere ”ræve jagten” sammen med Ådum Jagtforening.
Gert: Været optaget af riffelbanen. Er i fuld gang med at tage riffel instruktør udd. og håber at
kunne færdiggøre denne i indeværende år. Vi følger her udviklingen med covid pandemien.
Frank: Optaget af ny jæger jagt. Været i kontakt med kommunen om markedsføring overfor nye
borgere i kommunen, og givet lovning på pladser til nyjæger jagten. Vi håber at det giver pote.
Været i dialog med kommunen om at få ryddet spor i skoven, holdt efterfølgende møde i skoven
for at planlægge rydning af stier.
Sørger for foder til fodertønderne.
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Gennemgang af økonomi for 2020, samt budget oplæg for 2021
Gennemgået økonomien. Det ser desværre ikke godt ud for året 2020. Det har været sparsomt
med indtægter på riffelbanen, samt meget vedligehold og udgifter til skiver mm. Forventningen er
et underskud på mellem 20.000 - 25.000,- i året 2020. Forventningen for året 2021 er et
underskud på ca. 10.000 – 15.000,- Der arbejdes på en plan for at øge indtjeningen, og evt. at
skære udgifter fra.
Gennemgået plan for at bringe balance ved afholdelse af jagt, se længere nede. Kassereren
arbejder på en plan for riffelbanen og foreningens øvrige aktiviteter frem til næste møde.
Afregning af udgifter til kørsel, kurser, print mm
Som det er i dag får formand og kasserer, et engangsbeløb på kontorpenge en gang årligt. Savner
klarhed for hvad det præcist skal dække over, og hvor det er besluttet. Frank forsøger at
gennemgå tidligere referater for at finde svar.
”Hvordan med kørselsgodtgørelse ved kørsel i officielt ærinde for jagtforeningen”. Simon forsøger
at få klarhed for hvordan det forholder sig med foreningsarbejde ved jægerforbundet. Der lægges
op til at følge statens takster.
Forslag til revidering af priser på deltagelse på jagt i Tarm Jagtforening, og priser på salg af vildt
Gennemgået den økonomiske del af ”jagt i Tarm Jagtforening”. Indtægter/udgifter hænger ikke
sammen. Det er derfor besluttet at hæve prisen på salg af vildt, samt for at deltage i fællesjagter.
På den måde er forventningen af jagten økonomisk kan hvile i sig selv.
Ny pris på salg af vildt: råvildt 500kr, fasan 75kr, hare 75kr, and 75kr, due 20kr. Øvrigt vildt tilfalder
skytten.
Ny pris på deltagelse i fællesjagt: alm. Fællesjagt 150kr inkl. morgenmad og bengæt, julejagt 250kr
morgenmad, bengæt og gule ærter.

Riffelbanen, status og forslag til revidering af priser for 2021
Arbejdet med at vedligeholde riffelbanen gik i stå sammen med coronaens indtog. Der var planlagt
fælles arbejdsdag samme med Skjern Skytteforening. Vi forsøger at arbejde videre hermed.
Riffelbanen giver i året 2020 underskud. Der har kun deltaget 51 skytter ved torsdagsskydningerne
fordelt over 9 aftener. Banen har været lejet ud et par lørdage, men der var absolut plads til flere
besøg. Grundet corona har der været planlagte arrangementer der måtte aflyses.
Frem mod 2021 skal der kigges på ændring af priser og skyde aktivitet, for at der er bedre
sammenhæng mellem åbningsdage/behov for hjælpere/besøgende/økonomi.
Bukkeskiverne skal opdateres så de ligner de skiver som aspiranterne skal til prøve i. Det virker
dumt at de træner på én type skive hos os, for at møde en anden til riffel prøven.
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Revurdering af den gamle aftale med schweisshundeførerne (man betaler for det man får, incl
eftersøgning på vildt man har skudt til)
Der var bred enighed om at det i fremtiden er skytten på fælles jagten der har skudt forbi et stykke
vildt, der skal afholde udgiften til eftersøgningen. Dette ikke for at straffe skytten, men fordi det
virker urimeligt at ”alle” skal betale for en eftersøgning, selvom de ikke har afgivet skuddet.
Bestyrelsen ønsker fortsat at bakke op om schweisshundeførerne og deres flotte arbejde. Disse
må derfor fortsat træne deres hunde, samt låne riffelbanen til indskydning.

Status: Bestyrelsesarbejde i Tarm Jagtforening. Hvad er formålet med Tarm Jagtforening? 5
punkter til kodeks og god stil når man er valgt ind, hvilken arbejdsindsats forventes der fra de
andre i bestyrelsen når man er valgt ind/ansvarlig for eventuelle udvalg.
Talt om vigtigheden i at vi i bestyrelsen følges vores forskellige arbejdsopgaver til dørs, og hjælper
hinanden hermed. Det er ikke tænkt at den enkelte skal stå for alt selv, men at man selvfølgelig
tager hånd om de opgaver man har sagt ja til.
Generalforsamling-fastlægge næste møde
Generalforsamling er allerede fastsat til torsdag 10/02-21
Frank indkalder til bestyrelsesmøde i løbet af januar 2021.

Øvrigt/eventuelt
Forslag om 5 faste gæsteplader til fælles jagter. Disse fordeles efter ”først-til-mølle” princip.
Medlemmet der medbringer en gæst, er ansvarlig for sin gæst og evt. dennes hund. Forslaget blev
vedtaget.
Besluttet af ”ny jæger tilbud” fra sidste jagtsæson afskaffes. Ny jægere får i forvejen 12 mdr. gratis
medlemskab af Danmarks Jægerforbund samt Tarm Jagtforening, hvorfor bestyrelsen finder det
rimeligt at de betaler for at deltage i en jagt.
Besluttet at forny MMS abonnement til vildt kamera til bekæmpelse af mårhund.

