Vejle Jagtforening
Referat af bestyrelsesmødet d. 16. juni 2020 i klubhuset, Ribe Landevej 62.
Tilstede: Jens Tang Christensen, Jan Haugsted Petersen, Kim Hesel, Henning Faxholm, Allan Mikkelsen
og Jan Brochstedt Olsen
Fraværende uden afbud Rene Søgaard og Carsten Sigvert
Ad. 1. Konstituering: På grund af COVID 19/Corona virus er dette møde det første efter
generalforsamlingen den 4. marts 2020. Formanden Jens Tang Christensen, næstformanden Jan
Brochstedt Olsen og kasserer Jan Haugsted Petersen blev genvalgt med deres respektive titler.
Ad. 2. Aktivitetsplanlægning – Flugtskydning med Rasmus Bjergegaard i august? Andre ideer?:
Henning Faxholm var villig til at overtage koordinatorrollen ved flugtskydningsarrangementer efter Bo
Mortensen. Rasmus Bjergegaard kontaktes med henblik på at finde en dato for flugtskydning i august
eller september. Der er gratis skydning og pølser. Der skal tilbydes noget for nyjægere, f.eks.
haglskydning sammen med Skibet Jagtforening, hvor VJF stiller med egen instruktører. Bent har nyt hold
jagttegnsaspiranter med start i oktober. Andre ideer: Skydning i Brande, vilde duer,
bueskydningsarrangement (Henning), arrangement med Team Blazer (Henning). Aktiviteter til nyjægere
kunne være tilbud om deltagelse i diverse jagter som VJF lejer/arrangerer. Evt. plads i Haraldskær
Jagtklub. Etablering af buebane. Nyjægere kan tilbydes et eller andet på Kims ejendom i Vork Bakker.
Riffelskydning i Vingsted er afholdt med 2 arrangementer og god tilslutning.
Ad. 3. Arrangement for skole‐elever i efteråret (vores huslejebetaling): Der skal afholdes et enkelt
arrangement for 6‐7. klasses elever fra Vejle Midtby skole. Forslag: Opbrækning og forlægning af dyr
med efterfølgende tilberedning, Schweisshunde teori og praktik, skydning med luftbøsse og/eller bue
(tjek dog tilladelse og forsikring). Jens kontakter skolen med henblik på dato og tidsforbrug for
arrangementet. Evt. presseomtale.
Ad. 4. Gennemgang af økonomien v. Jan: Økonomien i VJF er god. Der har pga. Corona ikke været
afholdt så mange arrangementer og ikke brugt penge som budgetteret, så der er pt et fornuftigt
overskud. Der er plads til at afholde nogle udgifter til fælles aktiviteter i efteråret.
Ad. 5. Evt. Parkering ved klubhuset er en udfordring. Bespisningen til generalforsamlingen kunne godt
være bedre. Jens kontakter René og Carsten med henblik på deres fortsatte virke i VJF´s bestyrelse.
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