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Dato: 1. februar 2021 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. februar 2021 
 
Mødet blev afholdt på Skype kl. 18.30. 
 
Mødeleder: Charlotte Bak 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Helena, Vagn, Bjarne, Jan og 
Torben L. Niels kunne ikke komme på 
 

2. Godkendelse af referat fra 06-01-21: Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

4. Nyt fra formanden: (herunder nyt om voldanlæg) 
Jordvold: 
Vagn fortalte om jordvold, der har været afholdt møde med RGS Nordic. 
RGS Nordic har kontaktet Jan Rygaard, for at finde ud om det er DJ som 
skal stå for ansøgningen til kommunen. Under alle omstændigheder, så 
bliver det ikke os. 
Lejekontrakt omkring Østre Vej 18, 4532 Gislinge: 
Charlotte er løbende i kontakt med advokaterne ang. lejekontrakten om-
kring Østre Vej 18, 4532.  
Jagttegnsundervisning: 
Vedr. jagttegnsundervisningen så har det været gået i stå grundet corona. 
Der har været undervist én enkelt gang online, og grundet de nuværende 
restriktioner, så startes dette op permanent indtil vi igen kan være fysisk 
sammen. Det har gjort, at nogen vil gerne undervises online, nogen vil 
have penge retur og nogen vil bare udsætte til november.  
Bestyrelsen vedtog, at dem der ønsker penge retur, kan få 1500 kr. retur 
da der har været udgifter forbundet med undervisningen allerede. 
Manglende jubilæumsnål: 
I forbindelsen med sammenlægning af medlemsregistrer er der data hos 
DJ, som er gået tabt omkring anciennitet hos medlemmerne, det har be-
virket at ikke alle medlemmer er blevet honoreret med deres jubilæums-
nål, som de skulle. Medlemmerne opfordres derfor at kontakte Charlotte, 
hvis de oplever at de ikke har modtaget deres nål, som de skulle. 
Indkøb af skydevogn: 
Skydevognen er klar til at blive afhentet, da den ikke umiddelbart kan køre 
fra destinationen, så kontakter Charlotte Nikolaj, for at høre om han kan 
hjælpe med at få den fragtet ud på skydebanen. 
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 Synlighed i kalenderen: 
Det er vigtigt, at vi bruger vores kalender, så alle medlemmerne, som øn-
sker at anvende vores område, kan være sikre på, at de overholder de nu-
værende restriktioner på max 5 personer. 
 

5. Nyt fra kassereren: 
Foreningens økonomi blev gennemgået. 

 
6. Corona / COVID-19: 

Hunde har aflyst markprøven. 
Alle andre udvalg har ligeledes aflyst deres aktiviteter. 

 
7. Fibernet: 

Det blev besluttet, at Charlotte tilmelder os til Fibia senest 14 februar 2021 
Link: https://www1.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/gislinge-og-
lammefjorden 

 
8. Næste møde: 22-02, 26-02 kl. 18.30 via Skype 
 
9. Evt. 

https://www1.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/gislinge-og-lammefjorden
https://www1.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/gislinge-og-lammefjorden

