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Dato: 10-12-2020 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10-12-2020 
 
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00. 
 
Mødeleder: Charlotte Bak 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Helena, Vagn, Bjarne, Niels, Jan 
og Torben L. 
 

2. Godkendelse af referat fra 30-10-20: Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsorden: Indskudt covid-19 restriktioner. 
 

4. Nyt fra formanden:   
Charlotte haft en del kontakt med advokaterne angående lejekontrakt og 
rettelse af matrikel kort.  
Charlotte er blevet kontaktet, at det forlyder, at Friluftsrådet måske snart 
kommer med en pulje, hvor vi igen kan søge Corona midler til foreninger, 
som har lidt et tab under Corona. 
Der afholdes Jægerrådsårsmøde 20. januar hvis Corona restriktionerne 
tillader det.  
Kredsmøde afholdes 7. marts i Borup.  
Medlemsandelsbeviset er lavet færdig og der arbejdes på et Sponsorbe-
vis. 

 
5. COVID-19 restriktioner:  

Grundet de nye restriktioner, SKAL foreningslokaler holdes lukket. Dette 
blev kontroleret under mødet med en medarbejder på Coronalinjen.  
Derfor må jagttegnsundervisningen og alle andre aktiviteter pt kun afhol-
des udendørs. Det er allerede besluttet, og eleverne er orienteret, om at 
sidste undervisnings dag på søndag den 13. december afholdes uden-
dørs.   
Bueskydning indendørs er lukket ned, men der skydes ude om søndagen. 
Skydebanen fortsætter med de restriktioner, der er pt.  
Hundene holder pause frem til 13 januar 2021. 

 
6. Nyt fra kassereren:  

Økonomien gennemgået og rettelser gennemgået.  
Der oprettes MobilePay adgang til alle udvalg, så de kan se på egne konti, 
hvad der betales. Charlotte sørger for dette. 
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7. Bankskifte:  

Vi har fået en rigtig dårlig behandling af vores bank, som trods opmærk-
somhed i forhold til det store fald i omsætningen i foråret grundet luknin-
gen af skydebanen ifm Corona.  
Så snart vi har mulighed for det, vil vi derfor undersøge muligheden for et 
bankskifte.  
Charlotte undersøger sagen nærmere. 

 
8. Støjvold:  

Der afventes svar fra RGS, og DJ er kontaktet i forhold til kontakten mel-
lem os og RGS.  
Der blev drøftet om muligheden af etablering af riffelrør i volden, og det 
overvejes kraftigt.  

 
9. Lejeaftale Østre Vej 18, 4532 Gislinge:  

Vi kan sagtens lave lejeaftale inden berigtigelsen er udført ifølge advoka-
ten. 
Berigtigelse skal skrives ind i aftalen, så den skal være udført før en frem-
tidig købsaftale, kan gennemføres. 
Bestyrelsen godkendte, at vi går i gang med aftalen. 

 
10. Nyt af udvalgene: 

Hund:  
Den 2. december havde vi sidste træningsdag for i år – hvor vi hyggede og 
vufferne fik godteposer. 
Den 13. januar starter vi op igen – begge hold på egne arealer. Vi kører 8 
gange træning. 
Vi er langt med at arrangere markprøve d. 28. februar – hvor Peter Eliasen 
overtager Hans Kurts plads – da han desværre ikke kan mere. 
Setterklubben har søgt om 15 dage til hundetræning om mandagen, men 
da der sker så meget på banen, der er desværre kun mulighed for at de 
kan få fredagene. Charlotte meddeler dette til Setterklubben 
 
Skydebane:  
Det går godt i udvalget.  
Der er styr på forbruget. Men der kæmpes med økonomien grundet en 
stor udgift til reparation af Sportingbanen.  
Alle har givet udtryk for at de ønsker at fortsætte i udvalget, også den kon-
stituerede formand.  
Bestyrelsen ønsker ikke, at der kan refunderes restbeløb på skydekort, 
selvom det har været praksis længe. Det giver for mange fejl i forbindelse 
med tilbagebetalingen.  
Der indstilles til, at man er opmærksom på at få trykket korrekt på kasse-
apparatet, så tingene passer ved endt vagt. 



                                                                                                    

 

 

                 

 

 

 

   

WWW.LFJAGT.DK 
 

3 

Lammefjordens Jagtforening 
 
 
 

 

 

  
Aktivitetsudvalg: Ingen aktivitet 
 
Jagttegn: 4 elever er sprunget fra. 
 
Riffel:  
Ikke sket noget nyt. 
 
Bue:  
Der skydes fortsat søndag ude og har lukket indendørs grundet Corona. 
Torben har været på instruktør kursus. 
 
Web og Information:  
Det ønskes at der i 2021 investeres i en info skærm så opslag kan laves 
elektronisk frem for at der altid skal printes opslag ud. 

 
11. Næste møde på skype onsdag d. 06-01-2021 kl 17 

 
12. Evt. 


