
                                                                                                    

 

 

                 

 

  

WWW.LFJAGT.DK 
1 

Lammefjordens Jagtforening 
 
 

 
 

 

 

Dato: 09. august 2022 

 

 

Referat for bestyrelsesmøde den 21. juli 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: 
4. Vi har fået 40.000kr af friluftrådet til udskiftning af taget på terrassen og 

Charlotte har taget kontakt til en tømre for at få et tilbud på udskiftningen. 
I forbindelse med rydning af skovområdet, så er det blevet forsinket, da 
skovmaskinen er gået i stykker. 
Der er endelig fremskridt i etablering af fiber, der er blevet lagt rør i 
 jorden og er der blevet en underboring ved kanalen, så nu mangler de 
snart kun at skyde fiberledningen. 
Charlotte havde møde med revisoren senere på dagen, der kommer mere 
information på næste møde. 

 
5. Nyt fra kassereren: 

Skydebanen har et plus på 125.000 kr. Foreningen har 81.000 kr. Buerne 
har 5.000 kr. og der står 28.000 på opsparingen.  
Så det går godt. 
 

 
6. Udmelding fra sparekassen: 

Sparekassen nedlægger vores døgnboks, og vil have os til at skifte til en 
anden løsning, som vil komme til at koste os 2300 kr. ekstra om året. 
Bjarne vil prøve i en periode at indlevere pengene direkte i banken. Hvis 
dette bliver et problem, må vi finde en anden løsning. 

 
7. Jordvolden: 

Charlotte har kontaktet ham hos Holbæk kommune som står for  
Miljøtilladelser, for at få svar på, om der skal søges om miljøtilladelse, når 
vi forhåbentlig får landzonetilladelsen.  
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8. Nyt fra udvalgene: 

Hundeudvalget 
Der er ro på grundet sommer, men der bliver afholdt to hvalpehold, der  
køres et apporteringshold og et voksenhold. 
Der er kommet en ny hjælper i udvalget, som hedder Amanda. 
 
Riffel/Bueudvalget 
Intet nyt 
 
Aktivitetsudvalget 
Der er blevet afholdt Vildt i gryden og det var rigtig hyggeligt med et pænt 
fremmøde. 
Der er desværre ikke så mange tilmeldte til vores jubilæumsfest og det 
blev besluttet på mødet, at hvis der ikke kommer minimum 50 tilmeldte, så 
aflyser vi festen. 
 
Web og Information 
Intet nyt 
 
Skydeudvalget 
Det går godt, men vi har stadig ikke så høj omsætning som vi havde sidste 
år. Vi har lige fået 70.000 duer hjem og der er hentet 15.000 patroner, så 
lageret er fyldt godt op. 
Det blev aftalt at Dennis laver en tilføjelse til hjemmesiden, om hvornår en 
skydning senest kan påbegyndes, i forhold til lukketider.  
Vi har haft besøg af teknikeren fra duematic, og han har vist Vagn,  
hvordan man skifter priserne på sportingbanen, så fremadrettet kan vi 
selv rette disse. 

 
9. Næste møde er den 12 september kl. 17:00 
 
10. Evt. 

Intet til eventuelt  


