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Dato: 09. november 2021 

 

 

Referat for bestyrelsesmøde den 11. november 2021 
 
Mødet bliver afholdt på skydebanen kl. 17.00. 
 
Mødeleder: Charlotte Bak 
Referent: Charlotte Bak 

 
Dagsorden: 
 
 
1. Tilstedeværende medlemmer:  

Torben, Vagn, Helena, Bjarne og Niels 
Afbud fra: Jan 

 
2. Godkendelse af referat fra 05. oktober 2021. 

Godkendt 
 
3. Godkendelse af dagsorden: 

Der tilføjes følgende punkter 
Kontingent 2022 tilføjes som punkt 8 
Covid19 tilføjes som punkt 9 

 
4. Nyt fra formanden: 

Jordvold – Jan Rygaard har, som aftalt mailet til Holbæk Kommune, og 
Charlotte har i den forbindelse forsøgt at ringe til Jan for at høre, om 
han har fået svar på sin henvendelse. Det er ikke lykkedes endnu, men 
hun følger op på det. 
Der er blevet tilføjet nogle konti til kontoplanen – bl.a. hundeudvalget 
har bedt om nogle konti i forbindelse med markprøven, og Charlotte 
har bedt om en i forbindelse med køb af Østre Vej 18. 
Kontoplanen sendes sammen med referatet. 
Der skal laves eftersyn af varmepumpen – Charlotte kontakter TC Tek-
nik for at få det lavet.  

 
5. Nyt fra kassereren: 

Økonomien blev gennemgået, og det ser helt fornuftigt ud. 
 

6. Tilbagebetaling på skydekort. v/Bjarne Lyster 
”Trods en bestyrelses beslutning om ikke at gøre det, fortsætter man 
denne praksis i skydeudvalget. Det er muligt, at det er en rentabel 
praksis, men så må bestyrelsen ændre sin vedtagelse, et udvalg kan 
ikke arbejde udenom bestyrelsen.” 
Det blev besluttet af bestyrelsen, at beslutningen omkring tilbagebeta-
lingen laves om, så det igen bliver muligt.  
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 Dog indføres det, at der i forbindelse med tilbagebetalingen skal udfyl-
des en standard kvittering, som modtager skriver under for modtagel-
sen af retur beløbet. 
Vagn sørger for at denne standard kvittering udarbejdes. 
 

7. Leje af hus og skydebanen v/Charlotte Bak 
Det blev besluttet, at såfremt man ikke, i forbindelse med sit arrange-
ment, benytter sig af skydebanen, så koster det 500 kr. for medlemmer 
og 750 kr. for ikke medlemmer ved private arrangementer. 
Det blev ligeledes besluttet, at Dennis sørger for at lejekontrakten bli-
ver underskrevet i fremtiden. 

 
8. Kontingent 2022 

Forslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det blev besluttet at forslaget godkendes. 

 
9. Covid19 

Vi følger udviklingen nøje, men lige nu er der ingen restriktioner, som 
har indflydelse på os. 

 
10. Generalforsamling: 

Den afholdes den 27. januar 2022 kl. 19.00 
Da vi desværre oplever, at der er nogen, som ikke modtager deres ju-
bilæumsnål grundet manglende korrekt indmeldelsesdato, så opfor-
dres der til i opslaget i Jæger, at dem som har jubilæum, og ikke er 
blevet kontaktet inden den 10. januar, kontakter Charlotte. 

Medlemskategori DJ´s andel 
Nuværende 

andel 
Samlet Forslag Samlet 

Ordinær 797 112 909 113 910 

Junior 0-15 år 108 28 136 27 135 

Ungdom 16-25 år 400 105 505 105 505 

Senior (født 1948 eller tidl.) 482 112 594 113 595 

Husstand 400 105 505 105 505 

Ekstraordinær 54 103 157 106 160 

Støttemedlem uden jagttegn 109 52 161 56 165 

Kursist 0 0 0 0 0 
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11. Nyt fra udvalgene: 

Hundeudvalget 
Dette efterår er der rigtig mange hunde til træning.  
Pt. er der: 
21 unghunde 
13 voksne 
6 hvalpe 
 
Riffel/Bueudvalget 
Torben og Lars bliver færdige med riffelinstruktøruddannelsen den 21. 
november 
Det sidste planlagte riffelforløb for i år afholdes den 20. november – 
der er pt én tilmeldt. 
 
Aktivitetsudvalget 
Der afholdes møde i morgen i udvalget. 
 
Web og Information 
Intet, da Jan ikke deltog. 
 
Skydeudvalget 
Humøret er steget, og stemningen er blevet meget bedre. 
Den 31. oktober, var udvalget var samlet til socialt hygge, og flere har 
meldt tilbage, at det var en smadder hyggelig dag. 
Udvalget har fået 3 nye medlemmer, men der er også 3 som går ud af 
udvalget til generalforsamlingen, så der er stadig brug for flere hæn-
der. 
Indkøb af lerduer – pr. 1. december stiger en lerdue med 5 øre – det 
blev derfor besluttet at indkøbe 10 paller plus en palle kaniner inden 
prisstigningen. 
I forbindelse med den varslet prisstigning, så skal  der kigges på en 
prisstigning i 2022. 
Der blev afholdt haglskydeprøve i lørdags. Der var 92 tilmeldte, og der 
kom 89. Det var kun 57% som bestod.  

 
12. Næste møde er den 15. december 2021 

Da det er årets sidste møde, vil der blive serveret smørrebrød for at af-
runde året. 

 
13. Evt. 

Intet 


