Lammefjordens Jagtforening
Dato: 29-04-2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 29-04-20
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 referat fra 08-04-20:
Godkendt.
4. Hvordan sikrer vi os en sikker åbning for udvalgene – og hvornår ønskes
der at åbne for aktiviteterne i de enkelte udvalg?
Hundeudvalget:
Planlægger at lave 2 hold af 45 min varighed med et interval på 15 min
imellem hvert hold. Der vil være max 10 personer inkl. instruktør.
Opstart forventes 13 maj.
Bueudvalget:
Opstart torsdag d.7. maj.
Max 2 i værkstedet, brugerne skal selv medbringe håndsprit.
Er der 10 skytter på banen skal man vente i bilen til der er plads.
Aktivitetsudvalg:
Der afholdes riffelindskydning den 11. maj fra kl. 16.00 til 20.00, hvor der
vil være max 6 personer i timen. Der vil være en person, som åbner og lukker døren ind til huset, og man skal forlade banen efter endt skydning.
Pralemorgen er endnu ikke aflyst, da der afventes status fra regningen.
Jagttegn:
Der afholdes skydning på lørdag d. 2. maj, så eleverne kan gennemføre de
obligatoriske 50 skud, som de skal have skudt for at gå op. Der er planlagt
skydning igen søndag den 24. maj.
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Skydebanen:
Udvalget har afholdt møde for de stemmeberettigede medlemmer fredag
den 24. april.
Udvalget udtaler, at de mener, at bestyrelsens beslutning om at lukke skydebanen har være forhastet og de føler sig overhørt i processen.
Udvalget ønsker ikke at åbne for skydningen for max 10 personer inkl. banepersonale ad gangen.
Hvis politiet giver tilladelse til, at vi kan være mere end 10 personer ad
gangen efter udvalgets forslag til en løsning bl.a. at der står en person på
hver standplads, som står for at trykke duer ud, vil de gerne åbne.
Der er i sidste uge indsendt en skitse til politiet, som viser et løsningsforslag, dette afventer udvalget svar på.
Hvis der komme yderligere lempelser fra regeringen omkring 10 maj tager
udvalget stilling til, hvad de ønsker at gøre.
Bestyrelsen gav enstemmig opbakning til at udvalget kan åbne skydebanen, og at udvalget vælger selv hvordan og hvornår de ønsker at åbne
skydebanen.
5. Næste Skype møde: Charlotte indkalder til møde når vi ved noget nyt.
6. Evt.:
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