Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag D. 27. april 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 Cristiansen (BC)Pierre Ulriksen (PU).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Orientering fra formanden, herunder
• Årskalender færdiggøres
• Revurdering af prissætning på serie- og patronpriser
Eks.vis:
Jagt 24 duers kr. 45,Jagt 40 duers kr. 70,Patroner
kr. 45,•
•
•
•
•
•
•
•

Status på skydebriller
Arbejdsdag den 8. maj
Køb af patroner og lerduer
Vagtplan 2022
Bukkebrunsch den 16. maj
Firkantskydning den 12. juni
Præmieskydning den 10. juli
Trekantskydning den 25. juli

3. Økonomi
4. Orientering fra udvalgene
5. Næste bestyrelsesmøde den 31. august kl. 18.00 på skydebanen
6. Eventuelt

1. Godkendelse af referat
Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste møde uden anmærkninger.
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2. Orientering fra formanden.
Foreningen har annonceret årets skydedage på “Vores Egedal”

Lokalavisen vil gerne holde seminar for foreninger, om hvad foreninger kan bruge medier til
d. 4/5 TR og OD deltager på Skjalm Hvide Hotel.
Stor tilslutnings til foreningsaftenen den 23. april på Græstedgård i Ølstykke om Jagtoplevelser i
Sydafrika.
Jagtkursus afsluttet, en er gået op og bestået
165 medlemmer, 8 i restance som bliver udmeldt.
Årskalender færdiggøres
Dato for Hunters Game har vi ikke fået endnu.
Brunsttur 26/9 17.30 mødested Peter Liebst Dyrehaven
Revurdering af prissætning på serie- og patronpriser
Det besluttes at vi holder fast i prissætningen fra sidste bestyrelsesmøde. 40 duers kr. 80,- 24
duers kr. 50,- og patroner kr. 50,Status på skydebriller
Bygma Viby sponsorer udlåns briller, og vi køber salgs briller til – 30 %
Arbejdsdag den 8. maj
OD køber brød til 11 mennesker
Træer og buske vejen (TL)
Tag høj skeet tårn (TH) og (BC), TH skaffer stillads og sponsorer tag
Standpladser TH skaffer pinde
CB skaffer NO More Nails og PU skum
Affaldsskilte CB skaffer gaffatape
Borde og bænke skal vaskes/slibes og males
Syd gavl skal males
(OD) tager slibemaskiner med
Hovedrengøring klubhus
Oprydning i skure
opretning af fliser på standpladser – TR skaffer grus
PU ordner køleskabe og frysere inden arbejdsdag
Havetraktor rep (CB) sørger for Ølstykke Auto.
Vi venter med vejen
CB skaffer en ny rude i køkkenet.
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Køb af patroner og lerduer
Vi køber en palle patroner afhængig af pris
Vi spørger om vi kan reservere 30000 duer
(OD) og (TR) henter 11 maj
Vagtplan 2022
Godkendt
(OD) bytter med (TR) 23 og 30 maj
Ingen instruktion på konkurrencedage
Bukkebrunsch den 16. maj
Kl 10.00
(CB) og (BC) tager morgentjansen
(CB) køber brød mm + præmier
Firkantskydning den 12. juni
Præmie: (CB) køber 5 flasker
Præmieskydning den 10. juli
Der afsættes 5000 kr. til præmier
(OD) og (TR) køber ved Hubertushuset
Trekantskydning den 25. juli
Præmie: (CB) køber 5 flasker
3. Økonomi
CB gennemgik vores økonomi, og det ser fint ud.
4. Orientering fra udvalgene.
Vi undersøger hvad det koster at omkonverterer våbenskabet til nøgle, da vi stadig har problemer
med fugt, CB kontakter skabsfabrikken.
5. Næste bestyrelsesmøde
Dato for næste bestyrelsesmøde, den 31. august kl. 18.00 på skydebanen
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Eventuelt
Benny tager 100 stk. med pølser den 8 maj
Vi omstiller ammunitionsskabet det koster 6000 kr. (CB)kontakter låsesmeden
Hjemmesiden skal opdateres - TR oplæres af CB

OD prøver om vi kan få lokaler på Græstedgård til generalforsamlingen
Møde er hævet kl. 20.25
Referent
Tony Harritz
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