Lammefjordens Jagtforening
Dato: 14. juli 2021

Referat for bestyrelsesmøde den 20. juli 2021
Mødet bliver afholdt på skydebanen kl. 17.00.
Mødeleder: Charlotte Bak

Dagsorden:
1.

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

2.

Godkendelse af referat fra 31. maj 2021
Referatet godkendt

3.

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.

4.

Nyt fra formanden:
Lejekontrakten vedr. Østre Vej 18 er endnu engang blevet underskrevet,
og sendes til advokaten for at blive tinglyst samt laver servitut.

5.

Nyt fra kassereren:
Økonomien blev gennemgået, og det ser fornuftigt ud.
I forhold til den nye kassebon, kan der så evt. laves en anderledes opdeling, så der sker en sammentælling i forhold til solgte varer, derved skal
Bjarne ikke side og tælle sammen.
Det blev aftalt, at der arrangeres et møde i økonomiudvalget, hvor kasserer, formanden for skydevalget, formanden, revisor samt Dennis deltager.
Derved kan revisoren se det nye, og evt. have nogle kommentarer til
dette. Dennis deltager, da det er ham, som kender programmet. Charlotte
indkalder til dette.

6.

Arbejdsdag:
Bliver den 5. september kl. 8.30 til morgenmad. Der laves opslag og det
deles i udvalgene, så vi kan blive så mange som muligt.

7.

Ansvar for kalender/arrangementer:
Der er desværre sket en dobbeltbooking i skydeudvalget, da der er flere
forskellige kalendere, som styrer hus og areal. Derfor ønskes det, at bestyrelsen tager stilling til, hvordan vi gør i fremtiden, så dette ikke sker
igen.
Det blev besluttet, at der kun er én kalender, og det er foreningens
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kalender, som styrer banen og huset.
Charlotte taler med Jan, så han kan sørge for, at Dennis får adgang, og
Dennis får derved ansvaret for kalenderen.
De udvalg, som på nuværende tidspunkt selv har adgang til foreningens
kalender til booking, står selv for denne.
MEN……Dennis skal kontaktes skriftligt på mail, når det drejer sig om arrangementer på skydedage, også når det omhandler lørdage og søndage.
Man har derfor IKKE banen disse dage, før man har fået en godkendelse
fra Dennis.
Den dobbeltbooking, der er tale om, omhandler arrangementet den 8. august. Bestyrelsen besluttede derfor, at der gives en kompensation på 100
kr. pr. skytte til arrangementet den 28. august, da det er samme person,
der har booket denne dag.
Vagn tager kontakten og meddeler om vores beslutning.
8.

Nyt fra udvalgene:
Hundeudvalget:
Der køres sommertræning, og deltagelsen er svingende grundet ferie.
Hundetræningen starter d. 18. august, hvor man ligesom sidste år starter
med et arrangement, hvor der grilles m.m.
Riffeludvalget:
Riffelforløbskursus:
Der er lavet kursus for fremtidige riffelskytter, og opslaget bliver lagt på i
denne uge. I den forbindelse er Tuse Bjerg er blevet booket for resten af
året.
Martin er næsten færdig med riffelinstruktøruddannelsen, mangler kun instruktionsteknik.
Riffeludvalget ansøger om, at Lars Johansen og Torben Lindholm får riffelinstruktøruddannelsen, så vi ikke er så sårbare.
Bestyrelsen godkendte ansøgningen.
Charlotte sørger for at, tilmelde Lars og Torben til instruktionsteknik kurset, så de kommer afsted sammen med Martin.
Bueudvalget:
Lammefjordens Bueskytter har afholdt et stævne på vores bane, og det
gik rigtig godt.
Så er der kommet 3 til 4 nye medlemmer.
Desværre så har vi fået stjålet 2 dyr inden stævnet, en fasan og et vildsvin,
men som det ser ud, så dækker forsikringen. For at Torben kan lave en anmeldelse til forsikringen, så har han brug for nogle oplysninger, Bjarne
sender dem til ham.
Aktivitetsudvalget:
Der er blevet afholdt præmieskydning den 10. juli, og det gik godt og
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stemningen var rigtig god. Der blev drøftet om hovedkortet til næste år
skal sættes en anelse op, så noget af udgiften vedr. mad bliver dækket.
Til næste år så har Lammefjordens Jagtforening 10års jubilæum, i forbindelse med præmieskydningen, så blev de medlemmer, som deltog, spurgt
til hvad de gerne ville have. De ønskede at det blev fejret på banen i telt
med helstegt pattegris og fadøl.
Bestyrelsen besluttede at nedsætte et festudvalg, som består af Aktivitetsudvalgsformand Niels, Helena, Charlotte og 2 til 3 mere fra de øvrige
udvalg. Udvalgene går tilbage og hører, om der er nogen der, som ønsker
at deltage i udvalget, og vender tilbage seneste om 14 dage
Kursus i gåsekald: Der er planlagt et kursus/foredrag den 15. august.
Web og Information: Intet
Skydeudvalget:
Der kan ikke skaffes patroner i øjeblikke. Vi har pt. kun 1000 patroner tilbage. Charlotte ringer til Carsten, som er i Jylland lige nu for at høre, om
han evt. kan tage nogle med hjem.
Patroner stiger grundet øget efterspørgsel og stigende produktionsomkostninger. Skydeudvalget foreslår, at salgsprisen forbliver den samme,
men til gengæld sættes øl op til 12 kr. Bestyrelsen godkendte forslaget.
Der ønskes at investere i en fjernbetjening til skydevognen. Den koster
2.500 kr. plus moms samt materialeudgifter til kabler m.m. Bestyrelsen
godkender anmodning.
Desværre opleves det, at materiellet, som benyttes af os alle, såsom
græsslåmaskine, brændstof og lignende, går i stykker eller der ikke er
mere brændstof. Det kan ske for os alle, at tingene går i stykker, eller at vi
bruger det sidste brændstof, men det er frustrerende for dem, som står
med problemerne, når tingene så skal bruges.
Derfor er det vigtigt at give Vagn besked, når der sker eller mangler noget, så tingene kan blive bragt i orden.
Lige nu er det skydeudvalget som afholder samtlige driftsomkostninger i
forbindelse med hus og areal. Derfor skal der på næste møde drøftes,
hvordan en evt. fordelingsnøgle i forhold driftsudgifterne kan se ud, så
alle er med til at bidrage.
9.

Møder i 2021:
Mandag d. 30. august kl. 17.00
Tirsdag d. 5. oktober kl. 17.00
Torsdag d. 11. november kl. 17.00
Onsdag d. 15. december kl. 17.00 – spisning inden.

10.

Evt.
Intet
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