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1. Orientering fra bestyrelse medlemmerne. 
Bård Har taget kontakt til Linda CH VBK LSE for at høre om der er kommet noget nyt om 
huslejekontrakt, Linda har ikke nogen info om dette, og indtil at vi hører andet kører lejen 
af Gnibenhus som hidtil, foreningen skal ikke fortage sig yderligere i sagen indtil at Linda 
henvender sig. 
 

2. Kasper Træder ud af bestyrelsen. 
Kasper har ytret ønske om at træde ud af bestyrelsen p.g.a. hans arbejdssituation. 
Suppleant Birgit Hansen træder ind på Kaspers plads i bestyrelsen. 
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3. 

 Hundefører der indvilger, registreres i en kontakt 

rd afholder parole og parrade, 
rgen Godballe er jagtleder. Karsten er hundeholds leder.  

4. 7 – 2008 
gen Ændringer 

5. 
takter Niels Smut (knivmager) om interessen for at deltage i jagtforeningens 

ns Erik kontakter hans eks svigersøn Henrik om proceduren for en gris.  

6. 
er må af jagtherre 

er er ikke fundet noget kasteapparat, men der er kigget på en Due Matic single stack. 

7. 
er mangler billeder. Der mangler historier. Der laves en opskrift side.  

8. 
odertønde bliver placeret ved søen. Foreningen skaffer tønder til opbevaring af foderkorn. 

9. sesmøde. 
irsdag d. 30-10-2007 

10.
estyrelsesmøde referat lægges på hjemmesiden. 

 

 

Jagten d. 14-10-07 
Valde og Jens Erik møder op kl. 07.15 med morgenmad.  
Det forventes at Jagtudvalget i god tid planlægger jagten og på forhånd ved hvor mange 
hundefører med hund der kommer. De
database for forud for jagt kontakter.  
Karsten Laver skilte til at afspærre VBK forud for jagten. Bå
Jø
 
 
Aktivitetsplan 200
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Odden Jagtforening 30 års fødselsdag 25-01-2008 
Jens Erik kon
fødselsdag. 
Je
 
Lerduekaste apparat 
Jørgen har undersøgt reglerne for brug af mobilt lerduekasteapparat. D
afholdes 5 lerdueskydninger med max 20 personer per skydning pr år. 
D
 
Opdatering af hjemmeside. 
D
 
Fodertønde. 
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Dato for næste bestyrel
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 Eventuelt 
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