Tiset Jagtforening

De koncentrerede kursister ved Vildt og Hygiejnekurset i klubhuset.
Så gik den første måned efter Generalforsamlingen og den nye bestyrelse er kommet
i arbejdstøjet.
Arbejdet har den sidste måned primært bestået af at få de organisatoriske opgaver
planlagt og udført.
Foreningen har skiftet bank til Frøs Sparekasse, da foreningen har opnået bedre
betingelser samt at det rent logistisk er bedre, da de har en afdeling i Gram by.
Udover det arbejdes der stadig videre med den nye sportingbane. Status er på den er
at tilladelserne er i proces hos Haderslev Kommune.
Hvis I har noget I gerne vil have med i nyhedsbrevet, så send forslag til:
mollevej@bbsyd.dk
Bestyrelsesmøde April 2019
Det ordinære bestyrelsesmøde for april blev afholdt den. 02 april. På mødet blev
blandt andet følgende punkter behandlet: Køkken renovation, arbejdsdag, Det grønne
hæfte, økonomien og fremtidig struktur i Flugtskydningsudvalget.
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Formand for Flugtskydningsudvalget
Bestyrelsen havde den. 02 april indkaldt formanden for flugtskydningsudvalget til
møde med bestyrelsen.
Begrundelsen var at et flertal i bestyrelsen ikke følte at formanden for
flugtskydningsudvalget trak i samme retning som bestyrelsen for foreningen.
Mødet foregik i god ro og orden hvor der var input fra begge sider. De modtagne
input vil der blive arbejdet videre på.
Udvalgsformanden for flugtskydningsudvalget fratrådte med omgående effekt.
Der skal ikke herske nogen tvivl om at den afgående formand for
flugtskydningsudvalget har lagt en stor indsats for flugtskydningsbanen gennem tiden
og bestyrelsen og ikke mindst mig som formand vil gerne takke for indsatsen.
Efter denne lidt trælse situation arbejdes der hårdt i bestyrelsen på en fremtidig
udvalgsstruktur for flugtskydningsbanen og der vil blive indkaldt til et møde angående
dette hurtigst muligt, så hvis der er nogen der har nogle gode ideer er de velkomne
til at skrive til mig på mollevej@bbsyd.dk.
Arbejdsdag
På lørdag den. 06 april er der arbejdsdag i foreningen. Vi starter klokken 08:30 om
morgenen i klubhuset hvor foreningen er vært for et rundstykke og kaffe inden start.
De foreløbige opgaver ser således ud: Rengøring af klubhus, fodring af tønder, efterse
rævegrave, ramme til den nye affaldscontainer, flytning af foderplads. Generel
oprydning. Hvis der er andre ting der ønskes udført, så giv lige et praj på
mollevej@bbsyd.dk, hvis der er noget der skal forberedes. Ellers velmødt til en
hyggelig dag.
Aktiviteter
I den forgangne måned har nogle af aktiviteterne i foreningen været;
Hvalpetræning er blevet afsluttet og hundeudvalget er klar til næste skridt som er
For-dressur og Apportering. Dette foregår ved skydebanen.
Flugtskydningen er godt i gang, der trænes flittigt og der har været afholdt det første
større arrangement på banen. Fra den. 04 april startes der op på skydning om
torsdagen.
Der har været afholdt Vildt og Hygiejnekursus i klubhuset. Der var 24 deltagere som
fik et godt kursus af Instruktøren fra DTU.
Riffelbanen er igang med at blive gjort klar til forårets skydninger således at
riffeljægerne kan få pudset formen af inden bukkejagten. Der er lavet nye skiver og
samtidig er den gamle skydebanevogn ved at blive gjort klar således at den kan
bruges ved foderpladsen til regulering af Mårhunde.
Der har været Agerhønse tælling og der blev observeret nogle Agerhøns i områderne.
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Mårhund på foreningens foderplads
Næste Nyhedsbrev udkommer 2. uge i Maj.
P.B.V
Jørgen Hansen
Formand
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