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1. Orientering fra bestyrelse medlemmerne. 
Formanden: Har været til møde med Chef VBK, det var et meget positivt møde. Chefen 
ville vide lidt om hvad vi gik og lavede. Han fortalte lidt om VBK, meget ambitiøs mand. 
Chefen mener at vi skal blive på VBK’s område, og han syntes at vi har lavet et godt stykke 
arbejde med Gnibenhus. Chefen vil deltage i julejagten. I det nye år når vi har lært at 
kende hinanden lidt bedre, skal der holdes et møde til.  
Når vi er på jagt skal vi huske at der er mange øjne der hviler på os, der skal indkøbes skal 
indkøbes skilte til når vi er på jagt. 
Formanden roste jagtudvalget for den gode og velplanlagte jagt d. 11-11-2007, der blev 
leveret 1 stykke råvildt (gammel RÅ) og 3 ræve. 
Formanden roste endvidere Valde og jens Erik lund for deres initiativrige morgenmad og for 
Valdes vedligeholdelse af Gnibenhus. 
Jørgen Godballe: jagten gik som planlagt, der var massere af færd på Elendigheden. Men 
det gik fint. Alle var tilfreds med udfaldet. 
Jørgen Andersen: Vi skal ikke være så beskeden, jagten var en succes, med mange 
deltagere.  
Jens Erik Lund: Dyret er lagt i fryseren. 
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Kassereren: Der bliver taget initiativ til at oprette et jagthorn orkester under Odden 
Jagtforening med der til hørende undervisning. 
Interesserede jagthorn blæsere skal henvende sig til kassereren snarest muligt. 
Den eventuelle instruktør i jagthorn er inviteret med til julejagten.  
  

2. Orientering fra jagtudvalget. 
Jagtudvalget har tænkt sig at tilbyde jagt på elendigheden d. 9-12-2007. 
 

3. Jagten d. 9-12-07 
Såter der skal drives er Elendigheden og VBK 
Formanden undersøger om Sølerødlejeren er fri til jagt, og tager sig af parade grønt. 
Der indkøbes sildebord til 30 prs.  
De indbudte gæster betaler ikke for middagen. 
Menuen koster 50 kr. inklusiv 2 genstande. 
Der er udnævnt jagt fiskal Jens Erik lund  
Der indføres sweepsteak.  
 

4. Aktivitetsplan 2007 – 2008 
Ingen revisioner til aktivitetsplanen. 
 

5. Odden Jagtforening 30 års fødselsdag 25-01-2008. 
Valde står for fugleskydning, der er 7 præmier, snapse gals i tin er meget brugt. Karsten 
undersøger mulighed for indendørs skydebane. 
Jørgen Andersen arrangerer 7 præmier. 

 
6. Takster for nedlagt vildt. 

Råvildt 400, hare 50, fasan 25.  
 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde. 
18-12-2007 kl. 19.30 – 21.00 
 

8. Eventuelt 
Drikkevarer til bestyrelses møde. 
Der blev ytret ønske om fugleskydning omkring august måned. 
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