Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag D. 21. april 2021 kl. 18.00
Sted: Skydebanen
Til stede: Tonny Rasmussen (TR) – Ole Dalskov (OD) – Carsten Brandt (CB) Michael Lindegaard (ML) – Tony Harritz - Tom Larsen (TL)
Ikke til stede: Rasmus Jørgensen (RJ) – Jack Falstaff (JF meldt afbud)

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

Arbejdsdag / plan for klargøring af skydebanen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprydning i alle huse og tårne
Gamle kastemaskiner/stativer bortskaffes
Skilte på alle standpladser
Låge højt tårn skal repareres
Container færdiggøres med isolering omkring ammunitionsskab
M.m.
Vagtplan
Indkøb af patroner og lerduer
Bukkebrunsch 16/5
Generalforsamling 2. juni
Status på ny regnskabsaflæggelse ved OD
Præmieskydning 20. juni kl. 09.00

3. Økonomi
4. Orientering fra udvalgene
5. Næste bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen den 2. juni (dato ikke
aftalt)
6. Eventuelt

1. Godkendelse af referatet.
Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste møde uden anmærkninger.

2. Orientering fra formanden.
160 medlemmer, 9 i restance og Jægerforbundet sender rykker
Hubertushuset har efter TR`s henvendelse indbetalt vores markedsføringsbidrag.
Hegnet er flyttet ved lavt tårn og arealet er blevet slået.
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Service udført på maskinerne af Duematic. 2 kontakter skiftet og service udført.
Åbning 17. maj, følger vi gældende retningslinjer fra DGI og Jægerforbundet vedr. covid-19
TR sørger for skiltning m.m.

Arbejdsdag / plan for klargøring af skydebanen
Dato for arbejdsdag lørdag d. 8. maj kl. 9.00 til morgenbrød og frokost, TR køber ind.
Oprydning i alle huse og tårne, 2mand.
Gamle kastemaskiner/stativer bortskaffes, 2 mand.
Skilte på alle standpladser skal monteres, OD.
Låge højt tårn skal repareres.
Container færdiggøres med isolering omkring ammunitionsskab, Benny.
Fældning af træer, 2 mand, ordner standpladser, 1 mand, 4 våbenstativer, 2 mand, bænken
renoveres og males, 1 mand og klippeområder afmærkes af OD.
TH spørger, om Bygma Viby vil sponsorere de nye våbenstativer.
Vagtplan
Godkendt
Indkøb af patroner, lerduer
TR og OD handler
Bukkebrunch 16/5
På skydebanen kl. 10.00, OD handler brød, CB handler pålæg og præmie, vi regner med 15 mand.
Generalforsamling 2. juni kl. 19.00 med spisning kl. 18.00
Afholdes udenfor på skydebanen.
Dagsorden er godkendt og vedlagt.
Bespisningen bliver platter, TR indkøber.
Status på ny regnskabsaflæggelse ved OD
OD har gennemgået systemet, og bestyrelsen har godkendt.
Præmieskydning 20. juni kl. 09.00 – 13.00
Der afsættes 5000 kr. til præmier, TR og OD indkøber.
Der er sponseret ny pokal af Müller.
Same procedure as last year.
3. Økonomi
CB gennemgik økonomi mm.
4. Orientering fra udvalgene.
5. Næste bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen den 2. juni
Dato for næste bestyrelsesmøde, d. 9. juni kl. 19.00 på skydebanen .
6. Eventuelt
Møde er hævet kl. 20.45.
Referent
Tony H
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