Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag D. 19. januar, 2022 kl. 19.00
Sted: TMN Crew, Frydensbergvej 14

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Orientering fra formanden.
•
•
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•
•
•
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Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for 2022
Årskalender
Frivillig hjælp til foreningen
Arbejdsdag
Nye skydekort
Udestående projekter
Nyt tag på højt skeettårn
Standpladsstativer og plader
Skilte på affaldsstativer
Mere vejfyld i svinget
Maling af diverse huse

3. Økonomi.
4. Orientering fra udvalgene.
5. Næste bestyrelsesmøde.
6. Eventuelt.
1. Godkendelse af referatet.
Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste møde uden anmærkninger.

2. Orientering fra formanden.

Rævejagten i januar var en succes, der var 16 tilmelde, men kun 12 kunne deltage på dagen.
Arrangementet vil blive gentaget til næste år
Foreningen er blevet inviteret til møde med kommunen, for Egedals foreninger, Bestyrelsen har
valgt ikke at deltage.
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Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for 2022
16. marts kl. 19.00, hos TMN Crew, Frydensbergvej 14.
27. april kl. 18.00, på skydebanen.
31. august kl. 18.00 på skydebanen.
9. november kl. 19.00, hos TMN Crew, Frydensbergvej 14.
7. december kl. 19.00, hos TMN Crew, Frydensbergvej 14.
Generalforsamling 23 november kl. 18.00
Årskalender
Riffelskydning langdistance, ansvarlig TR
Hanebjerg riffelskydning elgbane, ansvarlig CB
Claus riffelskydning Holbæk, ansvarlig TR
Dellgren skydeskole, ansvarlig OD
Kutterjagt, ansvarlig TR
Hunters game, ansvarlig CB
Brunsttur Dyrehaven, ansvarlig BC
Klubaften Afrika, 20 april kl. 19.00 Frydensbergvej, ansvarlig TR
Frivillig hjælp til foreningen
Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser, fra medlemmer der gerne vil være behjælpelige i
foreningen, dette modtager vi gerne. TR følger op.
Arbejdsdag
Årets arbejdsdag fastlægges til d. 8. maj kl. 9.00 til morgenbrød.
OD sørger for morgenbrød.
TR laver opslag.
Nye skydekort
Der laves nye skyderkort, til vores turneringer, med både 24 jagt og skeet på.
Od laver skabelon
TL printer
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Udestående projekter
o Nyt tag på højt skeettårn
o Standpladsstativer og plader
TH tager træ med på arbejdsdag
o Skilte på affaldsstativer
o Mere vejfyld i svinget
TH spørger vognmand
o Maling af diverse huse
TH tager maling med på arbejdsdag.
3. Økonomi
CB gennemgik vores økonomi, og det ser fint ud.

4. Orientering fra udvalgene.
Jagtegnskursus
Der er 4 kursister, der ikke har indbetalt

5. Næste bestyrelsesmøde
Dato for næste bestyrelsesmøde, d.16. marts kl. 19.00, hos TMN Crew.

6. Eventuelt

Møde er hævet kl. 20.47
Referent
Tony Harritz

3

