Lammefjordens Jagtforening
Dato: 29-05-2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 29-05-20
Mødet blev afholdt på Skype kl. 18.00.
Mødeleder: Charlotte Bak

Dagsorden:
1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Torben R, Helena, Bjarne, Niels,
Jan og Torben L.
2. Godkendelse af referat fra 08-05-20: Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4. Nyt fra formanden: Bestyrelsesansvarsforsikring fra DJ er nu gældende.
5. Nyt fra kassereren:
6. Østre Vej 18 - Hvad og hvordan gør vi nu hvor banken har sagt nej?
TR lagde ud med at der er behov for en helt klar plan og strategi, inden vi
indkalder til ekstraordinær generalforsamling.
Evt andele/aktier skal ligge klar inden.
Charlotte har set at der måske er mulighed for at optage et realkreditlån.
Vi arbejder hurtigt videre med dette punkt.
7. Tutten
Afregning af forbrug fra udvalgene til skydebanen - Hvordan gør vi?:
Status udsendt til bestyrelsen.
Der skal udføres 2 rapporter en til Dennis og en til Bjarne.
Man tager en kopi af bilaget til Bjarne og lægger kopien til Dennis.
8. Turneringskydningen er aflyst - skal vi bede om pengene retur, eller skal
vi lade dem blive overført til næste år.?:
Pengene skal returneres TR tager opgaven.
9. Opfølgning på åbningen af vores aktiviteter - Hvordan er det gået?
Hund: Det går godt 2 afvist da de ikke var tilmeldt.
Skydebane: Gæsterne opfører sig pænt og overholder retningslinjerne.
TR har løftet problematikken med at udvalgsmedlemmerne ønsker at
komme ud og skyde når de er på vagt.
Bestyrelsen er enstemmigt enige om, at hvis man har vagt, så skyder man
ikke under de retningslinjer, som pt er gældende grunder Corona.
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Aktivitetsudvalg: Der har været afholdt riffelindskydning for 22 skytter.
Det gik fint.
Jagttegn: Skydning, afstand og prøver i gang gået fint
Bue: Opstarten er gået fint
10.

Nyt af udvalgene: (som ikke er omfattet af punkt 8)
Hund: Kursisterne søger allerede nye aktiviteter det går godt.
Skydebane: Hubertushuset har flyttet deres mini country fair til september, og har i den forbindelse spurgt om vi kan den nye dato.
Der afholdes Haglskydeprøve 13-06
Aktivitetsudvalg: Afventer covid udmelding
Jagttegn: Der er nu kommet prøve datoer.
Riffel: Intet
Bue: Vores baner er nu godkendte
Web og Information: Intet

11.

Næste møde afholdes på skydebanen kl 17.00 den 08-06-2020

12.

Evt.:
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