Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag 18. august 2021 kl. 18.00
Sted: Skydebanen
Til stede: Tonny Rasmussen (TR) – (OD) – Carsten Brandt (CB) –
Jack Falstaff (JF) – Tony Harritz (TH) – Tom Larsen (TL)
Afbud: Michael Lindegaard(ML), Ole Dalskov(OD) og Benny Christiansen(BC)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Orientering fra formanden, herunder
•
•
•
•
•
•
•

Gennemgang af reviderede vedtægter jfr. generalforsamlingsbeslutning den 2. juni
2021
Nye lerduer og konsekvenser heraf
Forenings rævejagt
Vedligeholdelse af træer og buske langs vejen
Vinterklargøring af skydebanen
Møde med hjælpere
Generalforsamling den 24. november
o Lokale
o Bespisning
o Dirigent
o Følgende er på valg:
▪ Valg af formand for 2 år
▪ Bestyrelsesmedlemmer Carsten Brandt og Tom Larsen for 2 år
▪ Suppleanter Benny Christiansen og Jack Falstaff for 1 år. Jack
Falstaff modtager ikke genvalg.
▪ Valg af revisor Knud Pedersen for 1 år og revisorsuppleant Knud Erik
Bjellekjær for 1 år.

3. Økonomi
4. Orientering fra udvalgene
5. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 10. november kl. 19.00 hos Tony Harritz
6. Eventuelt

1. Godkendelse af referat
Bestyrelsen godkendte referatet uden anmærkninger

2. Orientering fra formanden
Formanden oplyste at vi pt. er 153 medlemmer, restanter er udmeldt. Det har været en
glimrende sæson på skydebanen og sæsonen blev afsluttet med en trekantskydning mellem
Ballerup, Furesø og Stenløse-Veksø Jagtforening og pokalen gik til os. Ballerup nr. 2 og
Furesø nr 3.
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Turen til Dellgren Jagtskydeskole lørdag den 18. september er udsolgt med et formiddagshold
på 10
De reviderede vedtægter blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Det var pkt 7.4 stk 3 og
13 stk 1, som generalforsamlingen vedtog ændret den 2. juni 2021.
De nye lerduer er af noget andet kvalitet end de sædvanlige sorte duer. De sviner
kastemaskinerne, splinter anderledes og mange er gennemskudt af et enkelt hagl uden disse
er gået itu. Splinter af skudte duer ligger nu på et større areal end tidligere.
TR undersøger med Hubertushuset for at finde alternative løsninger. Bestyrelsen prøver at
finde ud af, hvad andre foreninger anvender af duer og TH undersøger andetsteds.
Per Andersen`s forslag om en fælles rævejagt skal afholdes i januar 2022. Bestyrelsens forslag
til dato er den 8. januar alternativ den 15. januar. TR vender datoen med Per Andersen.
TR står for tilmelding og koordinering.
Det er besluttet, at der er brugerbetaling på kr. 50,- pr. mand til bespisningen.
Der bliver åbent for tilmelding af max. 15 deltagere.
Rævejagten annonceres i løbet af efteråret i Nyhedsbrevet og medlemsbladet.
Træer og buske langs vejen klargøres af TR og TL inden vinter.
Skydebanen vinterklargøres ved arbejdsdag mandag den 30. august kl. 17.00. Det er primært
rengøring af lerduemaskiner og almindelig oprydning i skydehusene.
Møde med hjælperne blev besluttet til den 13. oktober kl. 18.00 på Bondestuen i Jyllinge.
Alternativt den 27. oktober. OD bestiller.
Generalforsamling den 24. november. OD har bestilt og betalt lokale.
Det besluttes, at vi skal havevsmørrebrød, alternativ platte afhængigt af corona situationen.
Prisen fastsættes til kr. 100,- pr deltager. TR bestiller.
Bestyrelsen finder egnede kandidater.
På valg er:
Valg af formand for 2 år. TR modtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer Carsten Brandt og Tom Larsen for 2 år. Begge modtager genvalg.
Suppleanter Benny Christiansen og Jack Falstaff for 1 år.
Benny Christiansen modtager genvalg. Jack Falstaff modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen sonderer terrænet og stiller forslag til ny suppleant.
Valg af revisor Knud Pedersen og revisorsuppleant Knud Erik Bjellekjær for 1 år.

3. Økonomi.
Blev gennemgået af CB og den ser fin ud.

4. Orientering fra udvalgene
Jagttegnskursus starter den 6. januar 2022 og kører efter opdateret koncept med mere praktik i
marken. Pt. 7 tilmeldte.
Vinterskydningerne fastsættes til den 23. januar, 13. februar og 6. marts 2022.
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5. Næste bestyrelsesmøde
Dato for næste bestyrelsesmøde, onsdag den 10. november kl. 19.00 hos Tony Harritz.

6. Eventuelt
Intet.

Mødet hævet kl. 20.35

Referent
Tony Harritz
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