Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Tirsdag D. 4. Marts 2020 kl. 19.00
Sted: TMN Crew, Frydensbergvej 14, 3660 Stenløse
Til stede: Tonny Rasmussen (TR) – Ole Dalskov (OD) – Carsten Brandt (CB) –
Michael Lindegaard (ML) – Jack Falstaff (JF) – Tony Harritz (TH) – Tom Larsen (TL)
Ikke til stede: afbud Rasmus Jørgensen (RJ)

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

Årskalender til godkendelse, eksemplar vedhæftet indkaldelsen
Projekt mekanisk ræv jfr. skrivelse fra Tony Harritz
Arbejdsdag / plan for klargøring af Skydebanen

•

Kontoudskrift af 17. februar fra CB

3. Økonomi

4. Orientering fra udvalgene
5. Næste bestyrelsesmøde
• Torsdag den 23.april kl. 19.00 på skydebanen Instruktion i kassen, My shop
og lerduemaskiner
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 11 i restance
TR udmelder medlemmer, der er i restance, ultimo måned.
TR har været på banen, vandet har trykket sig tilbage
Bestyrelsen besluttede, at tilbyde de foreninger, vi afholder vores Trekant og Firkant
skydninger med, at de kan afholde en træningsskydning for deres medlemmer, op til disse
arrangementer. Uden at skulle indløse dagkort. TR Inviterer de respektive foreninger, på
de af bestyrelsen valgte datoer.
D. 15-06-2020 Egdal jagthorn og Ølstykke Jagtforening
D. 22-06-2020 Ganløse Jagtforening.
D. 27-07-2020 Ballerup og Furesø Jagtforeninger.
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Årskalender til godkendelse, eksemplar vedhæftet indkaldelsen.
Årskalenderen blev gennemgået og tilrettet
TH oplyser at Roskilde strandjagtforening ikke er kommet med en dato for årets pramjagt endnu.
TH rykker og prøver at få en dato, inden tryk af årskalender.
Projekt mekanisk ræv jfr. skrivelse fra Tony Harritz.
TH fremlagde DJ ønske om at lave et af de to planlagte gravhundecentre på Sjælland hos SVJ.
Økonomi, Tilskud og visioner, blev gennemgået.
Bestyrelsen besluttede, at foreningen ikke ønskede den øgede omtale dette projekt ville
medbringe, da dette nok ville give for megen aktivitet i foreningen, med risiko for at kommunen så
ikke ville forlænge vores miljøgodkendelse, og vores naboer blev utilfredse med den øgede
aktivitet på vejen. Ud over det mener bestyrelsen ikke at skydebanen, har de faciliteter, der skal til
for at afholde hundetræning.
TH Advisere Danmarks Jægerforbund om, at vi ikke ønsker at være en del af dette projekt.
Arbejdsdag / plan for klargøring af Skydebanen.
Næste arbejdsdag er planlagt til d.10. maj kl. 8.00 Vi starter dagen med morgenbrød.
Arbejdsplan udarbejdes d. 23. april.

3. Økonomi.
Kontoudskrift af 17. februar fra CB.
Igen kommentarer.
4. Orientering fra udvalgene
Der er aftalt møde i Jubilæumsudvalget d. 11/ 3 kl. 17.00 Sted: TMN Crew, Frydensbergvej 14,
3660 Stenløse.

5. Næste bestyrelsesmøde.
Torsdag den 23.april kl. 18.00 på skydebanen.
Instruktion i kassen, My shop og lerduemaskiner kl. 19.00.
6. Eventuelt.
TR Foreslår at foreningen tilbyder at uddanne Børge Wæverstrøm til hundeinstruktør, så
foreningen i fremtiden kan tilbyde hundetræning.
Dette var bestyrelsen enige om, var en god ide, og bliver dette aktuelt i 2021/2022 eller senere vil
foreningen arbejde for at finde et egnet sted i kommunen, hvor hundetræning kan finde sted.
Mødet er hævet kl. 20.32
Referent
Tony Harritz
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