Referat af bestyrelsesmøde i FADB 2022-05-10 kl. 17-19 på Teams
Deltagere:
Kirsten - KIA
Jørgen Peter Bue - PBW
Jan Ewald - JWH
Martin – MJB
Birger - BO
Dagsorden:
1.Bordet rundt - løst og fast.
PBW har fået nyt job.
Naturstyrelsen har nedsat en gruppe, der skal se på tilmeldinger til
prøver mv. Bjarne Olsen deltager fra FADB.
KIA har gentagne gange skrevet til Miljøstyrelsen om dialog om
opkvalificering af undervisere, og redigering af
undervisningsmaterialet – venter fortsat svar.
Flere spørgsmål fra medlemmer om prøver. Der kommer desværre
ikke flere prøver end dem der er forår og efterår og som kan ses på
Naturstyrelsens hjemmeside.
Hvad kan der gøres for de buejægere, der enten ikke er medlemmer
af en lokalforening eller ikke medlem af nogen forening? KIA kunne
tænke sig at invitere medlemmer, til dialogmøder om hvad rører der
sig? Hvad efterspørger medlemmerne?
2. Indmeldelser - hvordan håndteres de?
Indmeldelsesprocedure på hjemmesiden ændres til, at der sendes en
indmeldelsesmail til hele bestyrelsen. Teksten på ansøgerens mail
ændres fra ”du er meldt ind” til ” Task for din tilmelding - du vil få en
bekræftelse på din indmeldelse, når bestyrelsen har godkendt din
indmeldelse”.
3. Opsamling på Vedtægts ændringer, hvem vil deltage i at
fortsætte dette arbejde?
KIA, PBW, JEH, (MBJ) - hvis andre er interesserede i at deltage i
arbejdet, må man gerne henvende sig til formanden.

4. Orientering om DLS samarbejde
5. maj havde vi møde med DLS med en god snak om
samarbejdsmuligheder og vores syn på natur og jagt, hvad skiller os
og hvad samler os, berørte emner industrijagter, biodiversitet,
bæredygtighed osv.
5. Årsmøde 2022
Opdatering på muligheder.
Præmier er tidligere kaldt ”sponsorater”, men FADB har betalt fuld
pris for disse. Vi viderefører ikke dette koncept. Bestyrelsen
overvejer form og indhold og gaver til afgående
bestyrelsesmedlemmer?
BO, Jan Juhl og MBJ deltager i banelægning og opstilling.
Vi har forslag til én, der kan godkende banen
6. Det gyldne slip.
Vi er inviteret til at deltage. Vi har sendt 4 bæltespænder som
præmier
7. Nyhedsbrev/Årsbrev - post eller Digitalt
Sendes 4 gange årligt, det ene som årsbrev sammen med årsmødeindkaldelsen med Post.
8. Modernisering af hjemmesiden - bud på aktør der involveres i
dette.
KIA og MBJ skaffer tilbud
9. Orientering om DJ mødet i Hedehusene
DJ og FADB gav udtryk for hver deres holdninger og bruger hinanden
i forhold der kalder på dialog som kan berøre buejagten både
negativt og positivt.
10. Næste bestyrelsesmøde
12-06-2022 på Bryllevej kl. 12 – 16
Ref. PBW

