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Dato: 10. maj 2022 

 

 

Referat for bestyrelsesmøde den 25. april 2022 
 
Mødet blev afholdt kl. 17.00. 
Mødeleder: Charlotte Bak 
Referent: Dennis Nielsen 

 
Dagsorden: 
 
 
1. Tilstedeværende medlemmer:  

Charlotte, Niels, Vagn, Helena, Bjarne og Dennis 
Afbud fra: Torben 

 
2. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden er godkendt 
 

3. Nyt fra formanden: 
Vi er ikke kommet i betragtning til den ansøgning på 10.000 kr. som vi 
havde hos Andel, da der var 600 ansøgere, men de opfordrede til at vi an-
søger igen til efteråret. 
Der er kommet dato på reguleringskursus, det bliver den 23-24 sep. Det 
kommer til at koste foreningen 5000 kr. 
Torben Roldhave indkaldte til møde 1. maj omkring organiseringen i for-
bindelse med den reguleringstilladelse vi har fået.  
Den gamle skov bliver ryddet i uge 21 

  
4. Nyt fra kassereren 

Det ser rigtig godt ud for både foreningen og skydebanen, vi har et rigtig 
pænt overskud, men skydebanen har også nogle store udgifter i den nær-
meste fremtid til duer og patroner. 
Jan B har fået ansvaret for betaling af baneleje for forbindelse med riffel-
skydning. 
Der blev stillet forslag om at vi ikke refundere skydekort, hvis folk ikke vil 
have dem mere, dog vil vi stadig udskifte ødelagte kort. 
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget, så fremadrettet er det ikke et   
depositum, men et køb. 
Skydebanen er stadige ikke så gode til at få tilføjet konto nr på  
Kvitteringer, men årsagen til dette er at listen med kontonumre først kom-
mer den 26 april. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 

                 

 

 

 

   

WWW.LFJAGT.DK 
 

2 

Lammefjordens Jagtforening 
 
 
 
 

 

  
5. Jordvolden: 

Charlotte tog kontakt til Else Marie den 21 april, for at høre, hvor lang 
sagsbehandling vi kan forvente, men har ikke fået nogen tilbagemelding 
endnu. 
Charlotte er blevet kontaktet af Jens fra RG Nordic og han informerede 
om, at de har store udfordringer med Holbæk kommune i forbindelse med 
tilladelser til at modtage jord, og at han ville indkalde kommunen til et 
møde, for at høre ad hvorfor det er sådan et stort problem. 

 
6. Sammenlægning af skydebanen og foreningen: 

Arbejdet med sammenlægning af skydebanen og foreningen påbegyndes. 
Der skal udarbejdes en ny kontoplan i forbindelse med sammenlægning. 
Der bliver nedsat et udvalg bestående af Charlotte, Bjarne, Vagn og  
Dennis, som skal finde ud af hvordan planen for sammenlægningen skal 
se ud. 
Der er møde den 17 maj kl. 18:00. 
 

7. Lejekontrakter Skydebane/klubhus: 
Den eksisterende lejekontrakt for klubhuset er blevet opdateret, og der er 
blevet lavet en ny til brug ved skydearrangementer  
Begge dokumenter blev enstemmigt godkendt 
 
Der blev stillet forslag om at hæve prisen for leje er af klubhuset til 1000,- 
kr. grundet de stigende priser. 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

8. Nyt fra udvalgene: 
Hundeudvalget 
Der er kommet ro på i udvalget. 
Helena undersøger muligheder for tilskud til dummylauncher. 
Det blev pointeret at det er rigtig vigtig at bueskytterne husker at hente 
deres pile igen. Der blev fundet en pil ved søen stående i en 30 graders 
vinkel ned i jorden, hvis en hund render ind i denne pil, kan det være fatalt 
for hunden. 
Der forsvinder kager fra hundeudvalgets kasse som står på lageret, dette 
er ikke i orden, så dette skal stoppes.  
 
Riffel/Bueudvalget 
Der har på de sidste to riffelforløb været et overskud, men da riffelbanen 
har fået nye ejere hæves banelejen fra 275 kr. til 825 kr. i timen, vil dette 
indskrænkes en del og derudover nedlægges banen formentlig om to år. 
Dette betyder at vi skal ud og finde et nyt sted, hvor vi kan afholde ind-
skydningen.  
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Aktivitetsudvalget 
Der er blevet indhentet tilbud på udstyr til vores jubilæumsfest. 
Der var ikke enighed for hvilket tilbud det skulle bruges, så der blev ikke 
vedtaget noget på nuværende tidspunkt 
Der blev stillet forslag om at bruge 30.000 kr. af foreningens penge til af-
holdelse af jubilæumsfesten. 
Dette blev enstemmigt vedtaget  
 
Web og Information 
Dennis fremviste et forslag på et bookingsystem til brug hos  
Skydeudvalget. 
Tanken var, at folk som ønsker hjælp af en instruktør booker en tid via 
dette bookingsystem. 
Bestyrelsen støtter op om dette tiltag og det blev besluttet at vende dette 
med skydeudvalget. 
 
Skydeudvalget 
Der er blevet indkøbt 70.000 lerduer som nu står på vores fjernlager. 
Prisen på en 40 duers runde og på en æske patroner er blevet hævet med 
5 kr. grundet stigende indkøbspriser. 
Der blev talt om at udskifte vores traktor, men det blev besluttet at ud-
sætte dette, grundet det store indkøb af duer. 
Vagn vil tage kontakt til de ansvarlige for haglskydeprøverne, da vi ikke er 
interesseret i altid at have ydretider af årets haglskydeprøver. 
 

9. Næste møde er den 23 maj kl. 17:00 
 

10. Evt. 


