Lammefjordens Jagtforening
Dato: 12-08-2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 12-08-2020
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00.
Mødeleder: Charlotte Bak

Dagsorden:
1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Helena, Vagn, Jan og Torben L.
Afbud: Niels og Bjarne.
2. Godkendelse af referat fra 06-07-20: Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4. Nyt fra formanden:
Der er møde i næste uge forskellige steder i landet, hvor man kan møde
de to formandskandidater til formandsposten i DJ.
Vores våbentilladelser til foreningens våben mm. er langt om længe kommet.
5. Nyt fra kassereren:
Der blev orienteret om foreningens økonomi.
Der er på MobilePay nu mulighed for at fastsætte, hvor det månedlige
abonnement skal betales fra, og det bliver i fremtiden fra skydebanens
konto, da det er der de fleste transaktioner er.
6. Køb af ejendom.
Der indkaldes skriftligt til ekstraordinær generalforsamling som afholdes
mandag d.28 september 2020 kl 19.00
7. Forbrug af kaffe og krus:
Der er blevet afskrevet 300 kopper i sidste måned, og der er kun solgt 40 i
skydebanens åbningstid.
Vi opretter en fordelingsnøgle, så der hvert år gives følgende beløb fra de
udvalg, som bruger kaffe: 500 kr. fra bue, 500 kr. fra hund og 1000 kr. fra
forening.
8. Lejekontrakt i forbindelse med leje af huset.
Forslag drøftet og rettelser diskuteret.
Vedtages på mail efterfølgende.
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9. Arbejdsdag d. 30. august.
Tilmelding skal ske til Helena på hund@lfjagt.dk
Charlotte skriver ud til medlemmerne.
Sidste tilmelding 26-08
10.

Nyt af udvalgene:
Hund: God deltagelse på sommertræning. Næste træning startes op
med arrangement 19 august, derefter 7 gange træning... Allerede
en del nye kursister. Der er lavet en aftale med ridehallen, hvor der
vil være 6 gange træning.
Bue: Problemer med af få skydetid. For fremtiden er fast buedag
mandag, for at give plads lørdag.
Riffel: Stold arrangment aflyst. Skydekursus arrangement arbejdes
der med.
Aktivitetsudvalg: Intet
Jagttegn: Der er på nuværende tidspunkt planlagt 4 ekstra undervisningsdage fra den 24. august og frem, så der kan lavet noget opfølgning for de elever, som endnu ikke har være oppe grundet corona. Der er allerede nu 10 tilmeldte til det kommende kursus
Web og Information: Info skærm drøftet, og der arbejdes på det i det
nye år.
Skydebane: Der har været afholdt møde med Lyck Shooting, og der
er indgået en fast aftale, som løber frem til 1.maj 2021. Økonomien
er fornuftig og salget er steget og det internt forbrug er faldet.
Der er fortsat en god stemning i udvalget, hvor alle hjælper til på åbningsdagene.

11.

Næste møde
25-09-2020 kl.17

12.

Evt.: Intet
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