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1. Orientering fra bestyrelse medlemmerne. 
Formanden: Kort om post, Formanden har modtaget et brev fra DJ om Køreplan for 
overgang til ny struktur i DJ i forhold til regionerne, dette kan læses på DJ hjemmeside 
"medlemsnettet" under menupunktet "Ny struktur". Der foregår nedlægnings møder i de 
gamle regioner. 
Formanden sidder i fælleskommunalt udvalg for jagtforenings formand. Formanden i dette 
udvalg er Søren Skytte fra Asnæs Grevinge jagtforening. 
Brev fra Søren Skytte som har modtaget brev fra HB-medlem/medlem af vand- og 
naturrådet Roskilde Leif Engsbye, de skal holde et møde om arbejdet  med revurdering af 
beskyttede områder i vores område. (For yderligere information om emnet kontakt 
formanden eller læs på www.vandognatur.dk se Natura 2000-område område 154). 
Der skal produceres flere Nøgler til jagthytten, alle der får nøgle udleveret betaler 100 kr. i 
depositum inklusiv bestyrelsen. 
Formanden har rettet aktivitetsoversigten på hjemmesiden så jagterne er fællesjagter. 
Der er ytret ønske om at smørrebrød genindføres efter jagt. 
Formanden her snakket med Chef VBK Gustav Lang som er jagtherrer på VBK, om at 
afholde et møde for at formaliseret vores sammenarbejde mellem VBK og Odden 
jagtforening.  
 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/1000204
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Kassereren: Har snakket med kasserne forvalteren Preben Rasmussen om foderkorn til 
ænder, Preben ville fremskaffe kornet som foreningen skal affodre ænder ved søen med. 
Foreningen består pt. af 86 medlemmer  
Jens Erik lund forespurgte formanden om der er noget nyt om elendigheden, det er der 
ikke. 
  

2. Orientering fra jagtudvalget. 
Jørgen Godballe og Karsten tager ud og kigger på elendigheden for at finde ud af hvordan 
jagten skal udføres næste gang. 
Jagtudvalget ønsker flere medlemmer der er interesseret i at deltage i udvalget og 
planlægningen jagterne. 
 

3. Jagten d. 11-11-07 
Der vil være tilmelding til smørrebrød ved morgenmaden.  
Jørgen Godballe kontakter Mille for aftale om smørrebrød. 
Formanden vil undersøge om vi skal tage en såt ekstra. 
 

4. Aktivitetsplan 2007 – 2008 
Der arrangeres smørrebrød til de jagter hvor der ikke er spisning i forvejen. 
Ræve jagterne er ændret til fællesjagterne. 
 

5. Odden Jagtforening 30 års fødselsdag 25-01-2008 
Jens Erik har talt med sin eks svigersøn Henrik og han vil gerne stå for gris og grill. 
Valde kontaktes for arrangement af tallerkner og bestik.  
 

6. Dato for næste bestyrelsesmøde. 
20-11-2007 kl. 19.30 – 21.00 
 

7. Eventuelt 
Der blev luftet en tanke om at holde jagtfesten om sommeren i telt ude bag Gnibenhus. 
 

 

 

Bestyrelsen  

Odden Jagtforening 


