Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag 10. november 2021 kl. 19.00
Sted: TMN Crew
Til stede: Tonny Rasmussen (TR) – Carsten Brandt (CB) – Tony Harritz (TH)
Benny Christiansen (BC) – Tom Larsen (TL)
Afbud: Ole Dalskov (OD) og Jack Falstaff (JF)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Orientering fra formanden
3. Økonomi
• Årsregnskab
• Budget 2022
4. Orientering fra udvalgene
5. Næste bestyrelsesmøde
6. Eventuelt

1. Godkendelse af referat
Bestyrelsen godkendte referatet uden anmærkninger

2. Orientering fra formanden
Formanden oplyste at vi pt. er 166 medlemmer.
Foreningen havde en tur den 18/9 til Dellgren jagtskydeskole i Tølløse med 10 deltagere og
alle stemte i, at det måtte gerne gentages i 2022.
Det gør vi og vi prøver at arrangere både et formiddags- og eftermiddagshold i 2022.
Bestyrelsen havde den 10. oktober inviteret de faste hjælpere til middag på Bondestuen i
Jyllinge for at kvittere for den hjælp, der ydes.
Nyt tiltag, rævejagt den 8. januar er annonceret og vi er pt 14 tilmeldte.
Kontingentsatser er indberettet til DJ.
Der er Jægerrådsmøde i Egedal Jægerråd på Græstedgård i Ølstykke den 17. november og
det skal blive spændende at se, hvor mange, der deltager. De sidste år har deltagerantallet
været meget ringe.
Jagttegnskurset starter den 6. januar og vi har pt 10 tilmeldte.
Med hensyn til kommende generalforsamling den 24. november mødes vi kl. 17.15 til
klargøring.
TR sørger for mad og kaffe. CB for øl. TH for snaps og sodavand. OD nøgle.
Formanden afsluttede med at oplyse, at der er huller i taget på højt skeet tårn og flere skilte på
standpladserne trænger til en kærlig hånd. Ligeledes skal bommen ved spidsduerne have en
ny gang isolering.
Det blev aftalt at TR foretager opmåling af taget og sender det til BC, som herefter finder en
løsning. Med hensyn til skiltene og bommen på spidsduerne, har TH fat i disse opgaver.
Skulle et nyt tag beløbe sig i 3-5000,- kr har bestyrelsen besluttet sig for at tage denne udgift.
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3. Økonomi.
Årsregnskabet blev gennemgået af CB og godkendt af bestyrelsen.
Budgettet blev gennemgået ved CB, blev rettet til og herefter godkendt af bestyrelsen

4. Orientering fra udvalgene
TR tænder for radiator i container, når frosten kommer.
Det blev foreslået at foreningen kunne afholde jægerbanko, auktion og nogle klubaftener
udenfor skydebanesæsonen. Det kunne være at mødes en gang imellem til en snak, en kop
kaffe – måske en bid brød m.m. på skydebanen en formiddag i den lange vinterperiode.
En tur til Hunters Game blev også foreslået.
Det blev også foreslået, at vi skulle arrangere en tur, hvor vi med jagtriffel skyder på
langdistance (200m)
Herunder blev det foreslået, at vi undersøger muligheden med et samarbejde med Ballerup
Jagtforening, så vi kan benytte hinandens skydebaner uden at betale gæstekort. TR kontakter
Ballerup Jagtforening.

Ovenstående vil blive fremlagt på generalforsamlingen til debat og kommentarer.

5. Næste bestyrelsesmøde
Dato for næste bestyrelsesmøde, onsdag den 8. december kl. 19.00 hos TMN Crew.

6. Eventuelt
Intet.

Mødet hævet kl. 20.30

Referent
Tony Harritz
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