Lammefjordens Jagtforening
Dato: 30. august 2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2021
Mødet blev afholdt på skydebanen kl. 17.00.
Mødeleder: Charlotte Bak

Dagsorden:
1. Tilstedeværende medlemmer: Charlotte, Helena, Vagn, Bjarne, Niels og
Jan.
Afbud: Torben
2. Godkendelse af referat fra 20. juli 2021:
Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
4. Nyt fra formanden:
Tinglysningen på vores lejekontrakt mangler nogle dokumenter fra foreningens tegningsberettigede, vedtægterne samt referater fra generalforsamlingen, som viser hvem som sidder i bestyrelsen. Charlotte får dokumenterne sendt til advokaten i denne uge.
Charlotte og Torben har været på Lederdag for DJ-lederne, hvor der bl.a.
blev arbejdet med, hvordan ser vi uddannelsen i fremtiden.
Charlotte kontakter Hubertushuset omkring den kontrakt, der er indgået,
så vi kan se hvilke forpligtelser vi har ang. reklame på hjemmeside.
5. Nyt fra kassereren:
Økonomien går rigtig godt for hele foreningen.
Det blev tidligere aftalt, at der skal arrangeres et med møde revisoren.
Charlotte har mailet til ham, og afventer svar.
6. Arbejdsdag flyttes grundet Buernes Dag den 5. september:
Det blev besluttet at dagen flyttes til 13 marts 2022. Der vil blive lagt et opslag på hjemmesiden og FB omkring det, hvilket Jan vil sørge for.
7. Jordvolden – hvor er vi henne?:
Charlotte orienterede om, hvor vi er i processen.
Vi har modtaget materiale fra skydebanekonsulenten fra DJ. Charlotte
sørger for at dette videresendes.
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8. Fordelingsnøgle vedr. driftsudgifterne i forbindelse med huset:
Beslutning udsættes til 5. oktober så alle berørte udvalgsformænd deltager.
Der laves et udvalg, som skal at finde en fornuftig fordeling.
Udvalget består af Charlotte, Helena, Bjarne og Torben.
9. Nyt fra udvalgene:

Hundeudvalget:

Der har været afholdt opstartsarrangement, hvilket var en succes. Til arrangementet havde vi inviteret Christian fra Kreds 6 samt Vandværksgården. Der vil komme en lille artikel omkring det i Jæger.
Efter en gang træning, så lukkes træningen ned igen i en uge. Det sker
pga. 2 tilfælde af kennelhoste blandt hundene.
Derfor er vandskålen taget ned, da dette kan være smittekilde.
Der vil blive afholdt forskellige arrangementer i år, bl.a. med Jesper fra
Snertinge Dyrklink og den lokale Schweisshundefører Leif Nielsen, som vil
komme og fortælle om sporarbejde, og hvordan man bliver Schweisshundefører.
Helena har besluttet, at instruktørerne modtager et gavekort på 1.200 kr. i
julegave. Det sker for at anerkende dem for det store arbejde, som de gør
hele sæsonen. Ingen var imod denne beslutning.

Riffeludvalget:

I Torbens fravær orienterede Charlotte om riffelforløbskurserne, da hun
har været involveret.
Der har været afholdt riffelforløb med 6 kursister.
Der skulle have været afholdt riffelforløb fredag den 3. september, men
grundet manglende deltagere, så er det blevet aflyst.
Derudover så afholdes det den 15. september, 2. oktober og 20. november.
Jan havde hørt, at nogen af deltagerne ikke havde fået skudt deres riffel
ind.
Kunne vi måske tænke kurserne anderledes, så indskydningen enten kan
ske før eller i forbindelse med kurset?
Det løftes i Riffeludvalget.

Bueudvalget:

Intet da Torben er fraværende.

Aktivitetsudvalget:

Ved sidste møde, blev det besluttet, at vi skulle forsøge at arrangere et
førstehjælpskursus, Charlotte har kontaktet Parat Aps, som har været underviser i forbindelse med afholdelsen i DJ-regi.
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Kurset indeholder følgende:
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter
• ABC metoden
• Krampeanfald
• Bevidstløshed
• Hjertestop, herunder:
o Blodprop i hjertet
o Hjerte-lunge-redning
o Hjerteløber ordning
• Blødninger
• Knoglebrud
Det varer 4,5 time og der er plads til 16 personer, og det koster 6.995
ekskl. moms.
Det blev drøftet, om der skal være en egenbetaling på 200-250 kr. for at
sikre deltagelse.
Det er mange penge for et kursus, så Charlotte undersøger, om vi evt. kan
søge nogle midler hos DJ, så vi kan få noget af det dækket.

Web og Information:

Intet
Helena har nogle ting som skal ligges op på hjemmesiden. Hun sender det
til Jan, som sørger for at få det lagt op.

Skydeudvalget:

Som det fremgik tidligere, så er der en rigtig fin økonomi.
Så er der desværre i øjeblikket en del pres på udvalgets medlemmer, da
der er mange aktiviteter.
Der er planer om at lave en skydedag for skydeudvalget den 31. oktober,
hvor udvalgsmedlemmerne får 100 patroner samt lerduer, og skyder fra
kl. 10.00 til 13.00. Efterfølgende vil der være mad. Grunden til denne dag,
er at de virkelig har knoklet i år.
10.

Næste møde er den 5. oktober.

11.

Evt.
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