Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag D. 31. august 2022 kl. 18.00
Sted: Skydebanen

Til stede:Tonny Rasmussen (TR) - Ole Dalskov (OD) - Carsten Brandt (CB)
Michael Lindegaard (ML) - Tom Larsen (TL) - Tony Harritz (TH) - Benny Christiansen (BC)Afbud: Pierre Ulriksen (PU).

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

•
•
•
•
•
•
•

Vinterklargøring af skydebanen
▪ Maling af træværk på div. huse og hegn
▪ Nye standpladser – tilbud fra Ole Madsen
▪ Beskæring af træer og buske i svinget og bagduebanen
▪ Oprydning
Politigodkendelse
Møde med hjælpere
• Tid og sted
Dueregulering hos Jens Gregersen den 3. september
Dellgren den 24. september
Brunsttur i Dyrehaven den 26. september
Skydebiograf ?
Generalforsamling den 23. november
▪ Lokale
▪ Bespisning
▪ Dirigent
▪ Kontingent
▪ Følgende er på valg:
Bestyrelsesmedlemmer Ole Dalskov, Michael Lindegaard og Tony Harritz for
2 år.
Suppleanter Benny Christiansen og Pierre Ulrichsen for 1 år
Valg af revisor Knud Pedersen for 1 år og revisorsuppleant Knud Erik
Bjellekjær for 1 år.

3. Økonomi
•
Overslag over sæsonens omsætning på skydebanen
4. Orientering fra udvalgene.
5. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 9. november kl. 19.00 hos TR
6. Eventuelt.
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1. Godkendelse af referatet.
Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste møde uden anmærkninger.

2. Orientering fra formanden.

Vi har fået vores våbenskab konverteret til nøglebrug.
Æresmedlem Willy Hansen døde den 20/6 og bisat den 30/6 fra Veksø Kirke. Foreningen sendte
bårebuket og skrev nekrolog i Jægers august nr. Har modtaget takkebrev fra Hanne Hansen.
Siden sidst. Bukkebrunsch den 16/5 på skydebanen. 14 medlemmer mødte op og 1 buk på
paraden.
Skydebanen åbnede for sommersæsonen den 16/5.
Firkantskydning på vores bane den 12/6 med få deltagere. Stenløse-Veksø vandt pokalen.
Præmieskydning den 10/7 med 19 deltagere.
Trekantskydning den 25/7. To foreninger mødte op. Ballerup havde ikke tilmeldt hold, men
improviserede på dagen og stillede med hold på 4. Furesø hørte vi heller ikke fra i år.
En god sæson på skydebanen med afslutning søndag den 14/8.
Hubertushuset har lånt 1400 lerduer af os. TR følger op.
Vinterklargøring af skydebanen
TH finder dag i efteråret og melder ud.
Højt skeettårn skal gerne males inden vinteren.
TH foretager slagleklipning af høj vegetation ved skeetbanen.
TL & TR fælder busk ved højre duerne samt beskærer træer, hvor det trænger.
Foreningen har takket Ja tak til Ole Madsens tilbud om at få lavet nye standpladser.
Generel oprydning i klub- og skydehuse
Politigodkendelse
Skydebanen blev synet af politiet den 23/8 og skal synes næste gang inden den 1/5-2024.
TR deltog i synet.
Møde med hjælpere
Ribhouse i Roskilde den 12/10 kl. 18.00. OD booker.
Dueregulering hos Jens Gregersen den 3. september
Vi er 7, som deltager i reguleringen. TR køber et par flasker.
Dellgren den 24. september
10 deltagere. OD sørger for mad, drikke, kul m.m.
Brunsttur i Dyrehaven den 26. september kl. 17.30
CB lægger arrangementet på hjemmesiden
Skydebiograf
Udsat til 2023
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Generalforsamling den 23. november
Søsum Tennisklub. OD har bookningen
Bespisning, TR sørger for mad. CB køber drikkevarer. Tilmelding på hjemmesiden er nødvendig af
hensyn til indkøb.
Vi foreslår Knud Pedersen som dirigent.
Kontingent fastholdes for 2024.
Alle modtager genvalg.
3. Økonomi
CB gennemgik økonomien og sæsonen på skydebanen ser godt ud.

4. Orientering fra udvalgene.
Angående annoncering af kommende jagttegnskursus vil vi igen bruge Vores Egedal.
Kurset er lagt op på Vores Egedal`s hjemmeside.

5. Næste bestyrelsesmøde
Dato for næste bestyrelsesmøde, d. 9. november kl. 19.00 hos TR

6. Eventuelt
Vi debatterede sponsor skydning og aktivering af sponsorater. Vil blive implementeret i 2023.
TR forhører sig hos Ballerup og Furesø Jagtforening om der er interesse i at fortsætte
trekantskydningen.
Foreningens pokaler er kommet retur efter gravering hos Muller`s guldsmed i Stenløse.
Mødet er hævet kl. 20.40
Referent
Tony Harritz
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