Lammefjordens Jagtforening
02 august 2019

Referat fra bestyrelsesmødet den 02.08.2019
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00.

Dagsorden:
1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Torben R, Helena, Bjarne, Torben L og Jan. Særlig indbudt gæst Kresten hundekoordinator i kreds 7.
Afbud fra Per Jepsen og Niels Baandrup.
2. FM i apportering 24-08 v/Kresten: Naturens dag 1 september. Vi må gerne
reklamere om arrangementet. Forplejning til morgenmad Kresten orienterer om antallet efter d. 11-08. Der er forplejning til alle hjælpere og dommere. Der startes tidligst kl. 8. Der kommer 6 Dommere og 1 Prøveleder.
Der er mulighed for overnatning på pladsen med telt eller campingvogn og
der er toilet faciliteter. Der skal bruges 10 landmålestokke.
3. Godkendelse af referat fra 21.06.2019: Godkendt
4. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
5. Nyt fra formanden: Strukturudvalget har fremlagt forslag dette skal vi
drøfte på næste møde. Der er ikke afholdt noget møde i jægerrådet. Der
var planlagt et stormøde i kredsen men dette møde er blevet aflyst da forbundet ønsker at afholde et møde. Der er kommet styr på skødet.
6. Nyt fra kassereren:
7. Fællesmøde: Afholdes 26 august samtlige udvalgsmedlemmer og hjælpere indbydes af deres formænd.
8. Mini Country Fair Ringsted 9-10 august:
9. Nyt af udvalgene:
Hund: vi har et par sponsorater til kravlegården og bestyrelsen vedtog at foreningen betaler den lille rest der ikke er sponsorater til.
Mixtræning starter 11 september.
Skydebane: Torben er officielt på ferie. Vi får en anden duemaskine
i masten.
Aktivitetsudvalg: Lars fra Hubertushuset kommer søndag til klargøring og skudbillede test. Vildt i gryde gik rigtig godt der var omkring
100 gæster, vi søger forbundet om betaling til 2020
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Jagttegn: De første tilmeldte er kommet på listen, underviserne
skal på opdatering.
Riffel:Intet
Bue: 3D banen taget i brug.
Web og Information: intet
10.

Næste møde: 13-09-2019

11.

Evt.:
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