Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag den 11. november 2020 kl. 19.00
Sted: TMN Crew, Frydensbergvej 14, 3660 Stenløse
Til stede: Tonny Rasmussen (TR) – Ole Dalskov (OD) – Carsten Brandt (CB) – Jack Falstaff (JF)
Michael Lindegaard (ML) – Tony Harritz – Tom Larsen (TL)
Ikke til stede: Rasmus Jørgensen (RJ)

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

Miljøtilsyn 1. september, Polititilsyn 29. september
Pramjagt den 19/9, Brunsttur den 24/9 og Dellgren den 26/9
Aflyst generalforsamling den 25. november, dato for ny?
Fornyelse af lejemål. Kontrakt og nyt tillæg vedhæftet.
Prissætning af seriepriser, regnskabsaflæggelse, honorering m.m.
Vinterskydninger 2021
Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for 2021
Udestående projekter: skilte standpladser, skydestativer, vedligeholdelse af
træer og buske langs vejen, fugt i container

•
•

Årsregnskab
Budget 2021

3. Økonomi

4. Orientering fra udvalgene
5. Næste bestyrelsesmøde
• Onsdag den 9. december hos TMN Crew. Er det nødvendigt?
6. Eventuelt

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

Vi er pt. 162 medlemmer og der er 0 i restance.
Lørdag den 5. september var bestyrelsen samt hjælpere inviteret på reguleringsjagt af
skovduer hos Jens Gregersen og vi havde en fornøjelig dag.
Frank Muller (Mullers Guldsmed) har sponsoreret en ny pokal i Skeet B. Bestyrelsen
takker på foreningens vegne.
Foreningens skydeinstruktør Henrik S Larsen har valgt at melde sig ud af foreningen pr
31/12-20. RJ finder en ny instruktør.
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Statsskovjagt i november. Der er i år indført lodtrækning om pladserne. Bestyrelsen har
tilmeldt Jens Gregersen og Claus Larsen.

Miljøtilsyn 1. september, Polititilsyn 29. september
Miljøtilsyn 1. september, alt ok.
Polititilsyn 29. september, alt ok.
Pramjagt den 19/9, Brunsttur den 24/9 og Dellgren den 26/9.
Roskilde Strandjagtforening aflyste jagten den 18/9 pga. manglende fugle på fjorden. Der er
arrangeret ny tur på fjorden den 9. jan 2021. De tilmeldte beholder deres pladser, ledige pladser vil
blive tilbudt foreningens medlemmer. Tovholder TH.
Brunsttur den 24/9, det var en god tur med en ny guide.
Dellgren den 26/9, var en super tur, som vi godt kan gentage.

Aflyst generalforsamling den 25. november, dato for ny?
På grund af corona og forsamlingsforbuddet var bestyrelsen nødsaget til at aflyse den planlagte
generalforsamling den 25. november. Bestyrelsen har fulgt gældende anvisninger fra
Jægerforbundet og fastsat en ny dato til den 14/4 2021.
Fornyelse af lejemål. Kontrakt og nyt tillæg vedhæftet.
Lejekontrakten blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen og underskrives af TR og TH.
Prissætning af seriepriser, regnskabsaflæggelse, honorering m.m.
For at gøre betjeningen i kassen på skydebanen lettere, blev det besluttet:
Kasseapparats APP til tablet. TH undersøger.
Reducering af varegrupper
Bestyrelse, hjælpere, kursist, unge under 25, pensionist fjernes
24 duers jagt og skeet under et, samme pris
Navne skal ikke registreres, der skal fremvises jagttegn ved køb af serier og patroner
Prisjustering:
1 ks patroner kr. 40,1 stk gæstekort kr. 40,Vinterskydninger 2021
Søndag den 17. januar 0900-14.00
Søndag den 14. februar 0900-1400
Søndag den 7. marts 0900-1400
Alle sommerskydninger blev ligeledes planlagt, således at vi inden årets udgang kan meddele
Egedal Kommune om disse. OD har opgaven.
Mandag den 17/5 fra 17.30-21.00
Tirsdag den 25/5 fra 17.30-21.00
Søndag den 30/5 fra 0900-14.00
Mandag den 31/5 fra 17.30-21.00
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Mandag den 7/6 fra 17.30-21.00
Mandag den 14/6 fra 17.30-21.00
Søndag den 20/6 fra 0900-1400
Mandag den 21/6 fra 17.30-21.00
Mandag den 28/6 fra 17.30-21.00
Mandag den 5/7 fra 17.30-21.00
Mandag den 12/7 fra 17.30-21.00
Mandag den 19/7 fra 17.30-21.00
Mandag den 26/7 fra 17.30-21.00
Søndag den 1/8 fra 0900-1400
Mandag den 2/8 fra 17.30-21.00
Mandag den 9/8 fra 1.30-21.00

Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for 2021
Onsdag den 6/1 Frydensbergvej kl.19.00
Onsdag den 10/2 Frydensbergvej kl.19.00
Onsdag den 10/3 Frydensbergvej kl.19.00
Onsdag den 21/4 Skydebanen kl.18.00
Onsdag den 18/8 Skydebanen kl.18.00
Onsdag den 10/11 Frydensbergvej kl.19.00
Onsdag den 24/11 Søsum, Generalforsamling kl. 19.00
Onsdag den 8/12 Frydensbergvej kl.19.00

Udestående projekter: skilte standpladser, skydestativer, vedligeholdelse af træer og buske
langs vejen, fugt i container
Skilte på jagt og skeetbanen: OD har bolden med John (Laserpro) i Ganløse
Skydestativer laves på arbejdsdagen i foråret
TL har klippet træer og buske langs vejen
Vi afventer nogle erfaringer med hensyn til fugt i containeren

3. Økonomi
Nordea hæver prisen fra 600 til 1000 kroner i kontogebyr
Fortæring / afskrivningsliste hænges i klubhuset på skydebanen. Ansvarlig OD.
Årsregnskab
Godkendt af bestyrelsen og underskrevet af TR og OD
Budget
Det fremlagte budget blev gennemgået og nyt opdateret budget udsendes, når vi kender
økonomien omkring vores jagttegnskursus.

4. Orientering fra udvalgene.
Vi har kun 6 tilmeldte og det kniber lidt med at få betalt depositum, Vi kører kurset med max 8
deltagere grundet corona situationen og forsamlingsforbuddet.

5. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. januar 2021 kl. 19.00 hos TMN Crew Frydensbergvej. Planlagt møde den
9.december 2020 aflyses.
Opstår der noget inden næste sæson, tages det pr. mail
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6. Eventuelt
Bestyrelsesansvarsforsikring. Der blev spurgt ind til om forsikringen dækker evt krav mod
bestyrelsen.
På Jægerforbundet hjemmeside under faneblad, Jagt – Regler og sikkerhed – forsikring står
beskrevet hvad forsikringen dækker.
Græsslåmaskinen og håndskubberen køres til service hos Ølstykke Auto. Ansvarlig CB.
Mødet hævet kl. 21.06
Referent
Tony Harritz
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