Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Tirsdag D. 4. februar 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:

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Orientering fra formanden, herunder
o Forsikringsforhold
o Årskalender klargøres til tryk
o Adgangsforhold til skydebanen (grus på arealet fra svinget ind på
skydebanen)
o Vedtægtsændringer angående revision
o Udestående projekter
▪ Flugtskydningsinstruktører
▪ Fugtproblemer i containeren
▪ Ny hjemmeside
3. Økonomi
4. Orientering fra udvalgene

5. Næste bestyrelsesmøde
• Onsdag den 4. marts kl. 19.00

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

Vi er pt. 150 medlemmer og der er 17 i restance
TR rykker medlemmer, der er i restance
Årets første 2 vinterskydninger er afviklet, med super godt vejr, og godt fremmøde
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Der er afviklet møde i Egedal jægerråd d. 29. januar.
4 deltog, 2 fra SVJ .
Det blev debatteret, hvordan man kan få flere til at deltage – bedre annoncering
Skydebiograf i Albertslund den 18. marts
Det koster i alt kr. 300,- per deltager
Medlemmer får 100 kr. i tilskud fra foreningen
12 kan deltage
Tilmelding først til mølle via hjemmesiden
CB er tovholder
RJ er fyldt 40 år - foreningen 3 flasker vin
Forsikringsforhold.
Bestyrelsen debatterede om vi fortsat skal brandforsikre klubhuset
Det besluttes, at vi fortsætter uændret.
Årskalender klargøres til tryk.
OD spørger Dellgren om vi kan komme en af de sidste 5 lørdage inden oktober. Der bestilles ikke
frokost.
TR aftaler dato for brunsttur
TR aftaler dato for kuttertur
Præmieskydning gøres også til familiedag
TH prøver at få en dato fra Roskilde strandjagt vedr. pramtur
TH inviterer Roskilde til flugtskydningsarrangement d. 2. juni, TH laver invitation,
Adgangsforhold til skydebanen (grus på arealet fra svinget ind på skydebanen)
OD spørger Svend Hansen om de vil køre de sidste materialer ned.
Alternativ kontaktes Bjørn

Vedtægtsændringer angående revision
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 18 maj. nyhedsbrev og i jæger kl 18.00 –
18.30 vedr. vedtægtsændringer punkt 13 angående revision.

Udestående projekter
Flugtskydningsinstruktører
TR rapporterer at RJ har en plan
Fugtproblemer i containeren
TH står for etablering af isoleret rum i bunden af container
TH finder eventuelle Sponsorer
Ny hjemmeside
Der er blevet bestilt flytning af det gamle indhold, til ny side.
Det undersøges om Vagtplan kan ligge på ny hjemmeside.
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3. Økonomi
CB meddeler at økonomien er sund
TR og OD undersøger eventuelle udfordringer med vores tilskud fra Hubertushuset
Der er siden bestyrelsesmødet komme tilsagn fra Hubertushuset om uændret tilskud til
markedsføring på hjemmesiden og Nyhedsbrevet.
4. Orientering fra udvalgene
Ingen orienteringer
5. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 4. marts kl. 19.00 hos TMN Crew
6. Eventuelt
Vagtplan
Ferie ønsker
JF har afleveret ferie til ML
OD ferie uge 23 28 30 31
CB ferie uge 27 28 29
Resten melder ind senest d. 4 marts.
Instruktions arrangement
D. 23. april, bliver der arrangeret instruktion/kursus i kassen, My shop og lerduemaskiner, for
hjælpere og bestyrelsesmedlemmer. OD og CB er tovholdere.
Klippede arealer
TR spørger Knud vedr. tuer på de klippede arealer
Mødet er hævet kl. 21.20
Referent
Tony Harritz
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