Lammefjordens Jagtforening
Dato: 25-03-2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2020
Mødet blev afholdt via 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. Udarbejdelse af referat i forbindelse med beslutningen lukning af banen:
Torben R. efterspørger et referat vedr. bestyrelsens beslutning den 13.
marts om at lukke banen.
Charlotte udarbejdet et sådanne på baggrund af den mailkorrespondance
der var.
4. Regeringens nye tiltag, hvad gør vi?:
Regeringen har taget yderligere tiltag for at bremse spredningen, der er
indført et samlingsforbud med maks. 10 personer, der skal holde god afstand og være god håndhygiejne.
Med baggrund i disse tiltag kan vi stadig ikke afholde nogle af forenings
aktiviteter.
Jagttegnsunderviserne forespørger bestyrelsen, om de kan planlægge
skydning for eleverne 4. april for at sikre, at vi opfylder de regler der i forbindelse med at undervise i jagttegn.
Underviserne har vendt det med hinanden og lagt følgende plan for dagen: Der kommer kun 3 elever hver ½ time, der holdes god afstand, og
den skriftlige prøve, som de ellers får i klubhuset, bliver sendt til dem på
mail, så den kan udfyldes derhjemme.
Der bliver ved skudafgivelsen ikke givet nogen instruktion, men der vil kun
kigges på våbenhåndteringen, sikker skudafgivelse og så skal de lave afstandsbedømmelse til de 6 dyr.
Der sprittes af for hver endt session, og er der nogen, som er det mindste
syge må de ikke deltage.
Bestyrelsen bakkede op om tiltaget, og ligger op til underviserne selv at
finde ud af om de aflyser 4. april.
Miljø- og Fødevarestyrelsen har d.d. aflyst alle prøver frem til den 4. maj.
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Bestyrelsen drøftede dernæst om der skulle åbnes for skydeundervisningen igen: Et flertal i bestyrelsen besluttede, at eftersom han er en privat
person som lejer vores skydebane og underviser 1-1, så ses der ingen
problemer i det.
Han skal selvfølgelig sørge for at overholde regeringens retningslinjer.
Punktet krævede afstemning: 6 stemte for - Torben R. erklærede sig inhabil i afstemningen.
Skydeudvalget står for åbningen af skydebanen, og de medlemmer som
står for åbningen, skal sørge for at have en god håndhygiejne, og så skal
de have adgang til håndsprit og skal i det hele taget passe på sig selv. De
må ikke selv gå ud på banen og skyde.
Vi fastholder at al foreningsaktivitet er lukket frem til og med den 13. april.
Charlotte laver opslag til Facebook.
5. Turneringsskydning:
Charlotte har læst på turneringsskydning.dk at turneringsskydningen er
aflyst, og forespørger Torben R., om han er blevet orienteret om det.
Han kunne orientere om, at der arbejdes på at tilbyde en løsning for at turneringen kan afholdes på en anden måde senere.
6. Torbens økonomiske oplæg:
Bestyrelsen gennemgik oplægget, og Charlotte har været inde og kigge
på sidste års omsætning. I forhold til denne sammenligning, så ser oplægget realistisk ud.
Helena kunne orienter om, at Hundeudvalget mister 850 kr pr aflyst dag,
hvilket vil svare til at hvis de øvrige gange også aflyses, så mister vi i rent
fortjeneste 3.400 kr.
7. Næste Skype møde:
Der bliver afholdt et opfølgende møde den 8. april 2020
8. Evt.:
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