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Dato: 08-04-2020 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 08-04-20 
 
Mødet blev afholdt på Skype kl. 17.00. 
 
Mødeleder: Charlotte Bak 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Torben R, Helena, Bjarne, Niels, 
Jan og Torben L. 

 
2. Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 
 

3. Godkendelse af sidste referat:  
Godkendt 
 

4. Opfølgning på regeringens retningslinjer:  
Der er stadig samlingsforbud, så vi maks. må være 10 personer samlet, 
forbuddet gælder indtil 10 maj.  
Der er samtidig lavet et forbud mod store forsamlinger gældende til og 
med august. 
 

5. Hvad siger DJ:  
DJ opfordrer på det kraftigste at foreningerne aflyser alt frem til den 10 
maj. Se bilag. 
 

6. Torben R´s forespørgsel hos corona-linjen:  
Se bilag. Torben R har haft en længere samtale med corona linien og de 
anbefalede at kontakte politiet. Torben R har derfor talt med Midt og Vest-
sjællands politi. De ville have, at han skulle kontakte Coronasmitte.dk. 
Han kunne ikke finde det, som han skulle bruge på deres hjemmeside og 
valgte derfor ringer at til dem. Han forklarede dem hvordan skydningen 
foregår og hvilke restriktioner, vi ville indføre. De kunne ikke se, at der 
skulle være noget til hindre for at åbne med de restriktioner.  
Resume der vil ikke være 10 personer samlet ved standpladserne, kanti-
nen/klubhus lukkes for adgang, dog skulle det være muligt for toiletbesøg, 
der vil være maks 3 personer på standpladserne og 3 i venteposition. 
Ydermere ville man fjerne de fleste bordebænksæt under halvtaget for 
skabe afstand og stille dem på parkeringspladsen for at begrænse parke-
ringsmuligheden. Torben R mener, at vi skal se at få lukket op, så vi ikke 
mister mere omsætning, evt. i en anden grad end tidligere. Torben R fore-
slog evt. tidsbestilling, som skulle ske igennem ham. 



                                                                                                    

 

 

                 

 

 

 

   

WWW.LFJAGT.DK 
 

2 

Lammefjordens Jagtforening 
 
 
 
 

 

  
7. Udvalgene - hvad siger de?:  

Alle udvalgsformænd tilkendegav deres meninger ved en rundspørgning. 
Og beslutning blev at, vi fortsat holder lukket.  
Torben R var dog ikke enig i denne beslutning. 
Charlotte forespurgte, om det var et enigt skydeudvalg i forhold til at åbne 
skydebanen. Til det svarede Torben R, at der kun var én ud af 12, som 
ikke mente at der skulle åbnes. 
 

8. Helenas forespørgsel vedr. kompensation:  
Helena har ringet til PWC gratis hotline, og der er lidt forvirring der om 
hvem der kan søge hvad, det kommer nemlig an på hvem man får i røret 
derinde. Helena følger derfor op på mulighederne efter påske.  
Der kommer måske mulighed for tilskud fra DJ eller evt. puljemidler. 
 

9. Formanden:  
Charlotte har haft kontakt til Marie-Louise fra HB for at få udmelding fra 
DJ. Den udmelding kom i dag den 8. april, og den er sendt ud til jer.  
Charlotte har også kontaktet Søs som er formand for Hagested Gislinge, 
for at høre hvad de har planer om at gøre. De holder, efter udmeldingen 
fra regeringen og DJ fortsat lukket. 
Det er planlagt, at der skydes med eleverne 19 april. Alle regler og restrik-
tioner efterleves, eleverne deles op i hold af 3, som kommer med 45 min 
mellemrum. Derudover så benyttes de anbefalinger, som Torben R kom 
med sidst i forhold til overdragelse af gevær.  
Resuméet fra den mailkorrespondance i forbindelse med lukningen af ba-
nen er udarbejdet, og det blev besluttet at det lægges op på hjemmesiden 
online uden mailkorrespondancen, som må betragtes som et internt ar-
bejdsdokument. 
Torben R var uenig i denne beslutning, han mente at det interne arbejds-
dokument skulle offentliggøres. 
 

10. Foreningens fælder: 
Charlotte har talt med Jens Bruun, som har fælderne.  
Jens ringer til Torben R og aftaler, hvornår han kan komme ud og aflevere 
den ene han har. Den anden står hos Anders Christensen på Lammefjor-
den. 
 

11. Indkøb af træer – afhentning: 
Torben R oplyste, at det måske ikke er den bedste løsning at benytte 
træer med pælerod, da vi kan risikere, at de ikke kan overleve. Derfor 
kontaktes vildtplejerådgiveren i kreds7 Michael Appelgren omkring andre 
typer af træer.  
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 12. Plantning af Skov/Støjdæmpning:  
Torben R har undersøgt omkring tilplantning, og for at være sikker i for-
hold til støjdæmpning, så skal der være 2 ha, og så skal vi forsøge at få det 
på markblokkortet. Vi kan søge midler til de 2 ha, vi kan få ca. 36.000 kr. 
pr ha. Prisen for tilplantningen af de 2 ha vil være 140.000 kr.  
Vi venter med projektet og arbejder videre med at undersøge nærmere 
også i forhold til om vi kan ansøge om fondsmidler til projektet. 

 
13. Næste Skype møde:  06-05-2020 kl.18.00 

 
14. Evt.:  


