Lammefjordens Jagtforening
Dato: 20-10-2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 20-10-2020
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 18.00.
Mødeleder: Charlotte Bak

Dagsorden:
1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Helena, Bjarne, Niels, Vagn og
Jan. Afbud fra Torben L.
2. Godkendelse af referat fra 25-09-20:
Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
4. Nyt fra formanden:

Udmeldelser fra medlemmer:

Vi har modtaget en del udmeldelser på det seneste, Charlotte har kontaktet dem alle for at finde ud af, hvorfor de melder sig ud.

Jordvolde:

Charlotte er blevet kontaktet af flere aktører angående jordvolde, og undersøger via Marie-Louise Achton-Lyng, hvordan den juridiske rådgivning
fra DJ vil være, hvis vi vælger en, som der ikke samarbejdes med.
Jan Rygaarrd fra DJ har kontaktet os om et møde angående jordvolde, så
arbejdet i forbindelse med ansøgningen kan komme i gang.

Støjklage:

Charlotte har via telefon modtaget en støjklage fra en ikke nærliggende
nabo. Naboen ønsker, at vi ikke udnytter den skydetid, som vi har i forbindelse med Miljøgodkendelsen.
Lejeaftale i forbindelse med Østre Vej 18:
Der er taget kontakt til landbrugsforeningen angående udarbejdelse af lejekontrakt, som desværre ikke kan hjælpe os. Men DJ har indgået en aftale med advokatfirmaet Penta, som vi vil kontakte.
Medlemsandele:
Medlemsandelen mangler lige at få tilføjet én klausul, så er den klar til at
medlemmerne kan købe nogle.

Manglende udmeldelse til medlemmerne i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling:
Der skal laves skriv til hjemmesiden omkring mandatet der blev givet på
den ekstraordinære generalforsamling.

Nøgle til blæserne:

Blæserne er begyndt at trutte om mandagene, og de skal derfor have en
nøgle, den vil blive udleveret til Torben Roldhave.

Jagttegnslærer:
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Marianne Dam har meldt ud, at hun stopper som jagttegnslærer. Derfor
skal vi til at se på hvem, der skal sende på uddannelse, gerne 2 personer.

Årets Lokale Forening:

Vi er blevet indstillet til årets lokale forening via go`on. Der ligges et link
på FB og hjemmesiden.

Opslag på FB i forbindelse med fredningen af Tempelkrogen Nord:

DN har indstillet Tempelkrogen Nord til at blive fredet. Foreningen har i
den forbindelse valgt at dele opslaget på Facebook, da vi mener, at det
der vigtigt at synliggøre den problematik der er i den forbindelse.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til Strandvejen 10, 4532 Gislinge

Vi har modtaget et brev fra Holbæk Kommune omkring miljøgodkendelsen
til Strandvejen 10, bestyrelsen har ingen indsigelser i den forbindelse.
5. Nyt fra kassereren:
Økonomien blev gennemgået.
6. Dankort til Buekontoen:
Det blev besluttet at buerne skal have egen dankort.
Bjarne kontakter banken.
7. Nyt af udvalgene:
Hund:
God tilslutning til netop afsluttet træning, starter op igen 28 oktober.
Hvalpe i ridehal, de store på egne arealer.
Vintertræning i januar/februar er pt uvis.
Vi har fået Tim tilbage som hundetræner.
Skydebane:
Sportingbanen har haft et større nedbrud og vi afventer regningen.
Der er kommet et hel læs lerduer hjem.
Det går rigtig godt i udvalget, pt har vi rigeligt med hjælpere.
Aktivitetsudvalg:
Ingen aktivitet
Jagttegn:
1 Afbud modtaget, 21 tilmeldte. Corona forhold indføres.
Riffel:
Kursus overvejes stadig.
Bue:
Går rigtig godt. Der arbejdes på mulighed for formiddags skydning
søndage fra 8-12.
Web og Information:
8. Næste møde: 10-12-2020 kl. 17.00
9. Evt.:
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