Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag D. 10. feb, 2021 kl. 19.00
Sted: virtuelt bestyrelsesmøde
Til stede: Tonny Rasmussen (TR) – Ole Dalskov (OD) – Carsten Brandt (CB) - Jack Falstaff (JF) –
Michael Lindegaard (ML) – Tony Harritz (TH) – Tom Larsen (TL)
Ikke til stede: Rasmus Jørgensen (RJ)
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•
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Vagtplan vinterskydninger 7/3 måske 14/3 og 28/3
Status på ny regnskabsaflæggelse (TH)
Indspil til årskalenderen 2021
Serviceeftersyn af lerduemaskiner

3. Økonomi
•

Budget 2021 til vedtagelse

4. Orientering fra udvalgene
5. Næste bestyrelsesmøde den 10. marts.
6. Eventuelt

1. Godkendelse af referatet.
Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste møde uden anmærkninger.

2. Orientering fra formanden.
Vi er pt. 154 medlemmer og der er 16 i restance, Formanden skriver en reminder
Der er planlagt nye vinterskydninger d. 7-14-28 marts, dette er offentliggjort på svj.dk og mit
Egedal.
Kommunen har godkendt offentliggørelse på byens portaler.
Indtil videre åbner vi kun for kursister til årets vinterskydninger.
Jagttegnsundervisningen er desværre stadig indstillet, vi håber på at kunne starte op igen i marts.
Vores æresmedlem Willy Hansen er ramt af sygdom.TR har været forbi med en ”god bedring
kurv”.
Vores æresmedlem Knud Erik Bjellekær`s kone Kirsten er desværre gået bort, foreningen sendte
en hilsen og en buket blomster.
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Nancke jagtforretning har spurt om de må bruge vores skydebane, til deres jagttegnskursister, vi
har sagt nej, da vores bane ikke kan modtage den mængde skytter, uden det går ud over
foreningens medlemmer.
Der er mus i klubhuset, dette kræver en rengøring, inden sæsonstart, TR. sørger for dette

Vagtplan vinterskydninger 7/3 måske 14/3 og 28/3
Da der Indtil videre kun er åbent for kursister til årets vinterskydninger, tager jagttegnsinstruktørerne sig af vinterskydningerne. Ændrer dette sig, er der flere bestyrelsesmedlemmer, der
kan træde til.

Status på ny regnskabsaflæggelse (TH)
TH har undersøgt en del kasseapparat apps. Den som indtil videre kan det vi skal bruge, er ITP
point of sale, som kan køre på foreningens pc, med Windows 10.
Det besluttes, at det skal undersøges om ITP kan køre lagerstyring. Dette undersøger TH.

Indspil til årskalenderen 2021
Der afholdes præmieskydning d.20/6/2021
Der afholdes riffelskydning på Hanebjerg d.17/4/2021
Der bookes tur til Dellgren igen i år, Dette i september, OD booker.
Der bookes Brunsttur i dyrehaven igen i år, TR Booker.
Der bookes Riffelskydning med Claus Larsen igen i år, TR Booker.

Serviceeftersyn af lerduemaskiner
Der skal laves stort eftersyn i år, TR bestiller Søren fra Duematic.

3. Økonomi
Økonomien er gennemgået af CB og ser fornuftig ud.

Budget 2021 til vedtagelse
Budget er tilrettet og godkendt

4. Orientering fra udvalgene
TR kontakter Hubertushuset vedr. priser og aftaler for 2021

5. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde den 10. marts.
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6. Eventuelt
JF vil af personlige grunde gerne holde pause for bestyrelsesarbejdet, det næste halve år. Dette
tog bestyrelsen ad notam.
Mødet er hævet kl. 20.33
Referent
Tony Harritz
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