Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag D. 10. marts, 2021 kl. 19.00
Sted: virtuelt bestyrelsesmøde
Til stede: Tonny Rasmussen (TR) – Ole Dalskov (OD) – Carsten Brandt (CB) - Jack Falstaff (JF) –
Michael Lindegaard (ML) – Tom Larsen (TL) – Rasmus Jørgensen (RJ)
Afbud: Tony Harritz (TH)

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

Vagtplan vinterskydninger 7/3, 14/3 og 28/3

•
•
•
•

Generalforsamling 14/4? – måske beslutning om udsættelse og ny dato
Status på ny regnskabsaflæggelse, lagerstyring (TH)
Indspil til årskalenderen 2021
Serviceeftersyn af havetraktor og plæneklipper

3. Økonomi
4. Orientering fra udvalgene
5. Næste bestyrelsesmøde den 21. april
6. Eventuelt

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

2. Orientering fra formanden.
Vi er pt. 155 medlemmer og der er 14 i restance, Jægerforbundet sender en venlig hilsen til alle,
som ikke har indbetalt kontingent.
Duematic er bestilt til serviceeftersyn og vender tilbage med dato.
Den årlige samarbejdsskrivelse fra Hubertushuset er modtaget og heraf fremgår det at vores
markedsføringsbidrag er væsentligt reduceret. TR sender en skrivelse til huset.
De kan stadig tilbyde patroner Nordhunt Competition til 1,20 kr til og med 1. juni 2021
Bestyrelsen er indstillet på allerede i år at tilbyde salg af miljøpatroner på skydebanen. Det aftaltes
at vi køber 2000 stk til at starte med.
OD forhører sig med pris hos Land og Fritid. TR forhører sig hos Hubertushuset.
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Vinterskydninger 7/3, 14/3 og 28/3
Vinterskydningerne den 7/3, 14/3 og 28/3 er kun for foreningens kursister og de har været på
banen den 7/3 for første gang.
Jagttegnsundervisningen er genoptaget og foregår udendørs, da vi nu må være 25 samlet.
Undervisningen foregår på skydebanen og forskellige terræner i området.
Generalforsamling 14/4? – måske beslutning om udsættelse, og ny dato
Foreningen har indkaldt til generalforsamling den 14. april 2021 kl. 1900 og dette annonceret i
Jægers marts udgave og vil ligeledes blive annonceret i april udgaven.
Om vi kan afholde generalforsamlingen som annonceret, er der ingen i det danske samfund som
kan give os svaret på i disse corona tider, så bestyrelsen besluttede at udsætte denne igen og ny
dato vil så blive den 2. juni 2021. Generalforsamlingen afholdes så udendørs på skydebanen.
TR sørger for ny indkaldelse i Jæger.
Inden dette sættes i værk, afventer vi med at aflyse den 14/4 til efter den 23/3, hvor vi forventer
nye udmeldinger fra regeringen om yderligere åbning af DK.
Vedr. dagsordenens pkt 7. Valg til bestyrelsen
Rasmus Jørgensen har ikke den fornødne tid til bestyrelsesarbejde og ønsker at udtræde af
bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges for 1 år.

Status på ny regnskabsaflæggelse, lagerstyring (TH)
Da TH havde meldt afbud til mødet og vi siden hen har fundet ud af, at det tiltænkte system ikke
var gratis, som vi nok havde forventet, besluttede bestyrelsen at kigge på om det oprindelige
system kan anvendes i en anden udgave.
OD tilbød at lave et oplæg til et nyt system og ønsker derfor kravspecifikation til dette.
TR starter en mailkorrespondance op med indspil til dette, så om muligt kan OD på næste møde
fremlægge et eller andet.

Indspil til årskalenderen 2021
Riffelskydning med Claus Larsen bliver den 1. maj fra 0900 til 12.00.
Trekantskydning den 1/8 fra 0900 – 1200. TR kontakter Ballerup og Furesø
Firkantskydning. TR undersøger dato med Ganløse

Serviceeftersyn af havetraktor og plæneklipper
CB sørger for at havetraktor og plæneklipper kommer til service hos Ølstykke Auto inden
græsslåningssæsonen starter.

3. Økonomi
CB gennemgik økonomien, som ser fornuftig ud.
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4. Orientering fra udvalgene
Intet.

5. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde den 21.april kl. 1800 på skydebanen

6. Eventuelt
TL er tilmeldt et flugtskydningsinstruktørkursus, som Jægerforbundet kører sidst i april.
I 2021 vil der være instruktør på banen fra 18.30 til 1930 på alle skydeaftener.
Vi kæmper stadig med vand i containeren og afventer fagfolks anbefalinger til, hvorledes vi løser
dette.

Mødet er hævet kl. 20.20
Referent
Tonny Rasmussen
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