Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag D. 16. marts 2022 kl. 19.00
Sted: TMN Crew, Frydensbergvej 14

Til stede:Tonny Rasmussen (TR) - Ole Dalskov (OD) - Carsten Brandt (CB)
Michael Lindegaard (ML) - Tom Larsen (TL) - Tony Harritz (TH) - Benny Christiansen (BC)Afbud: Pierre Ulriksen (PU).

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

Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for 2022
Årskalender færdiggøres
Prissætning af serie- og patronpriser
Obligatorisk brug af skydebriller
Arrangement 20. april flyttes

3. Økonomi.
4. Orientering fra udvalgene.
5. Næste bestyrelsesmøde den 27. april kl. 18.00 på skydebanen.
6. Eventuelt.
1. Godkendelse af referatet.
Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste møde uden anmærkninger.

2. Orientering fra formanden.

Vi er dags dato 165 medlemmer, betalt og 8 i restance.
Hubertushuset har fjernet vores markedsføringsbidrag på 2500,- kr for at vi annoncerer for dem
på hjemmesiden. Der er i stedet indført en årsbonus på 2%, derudover ydes der rabat på 30% til
præmieskydningen og 40% til køb af T-shirts, skydeveste m.m.
Et lille selskab fra foreningen var forbi Ballerup Jagtforenings riffelbane og alle var meget tilfredse
med den gode service på banen i Råmosen.
TR kontakter Vores Egedal for at advisere vores skydedage, da vi ikke kan komme igennem til
Lokalavisen.
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Årskalender færdiggøres
OD rykker Dellgren
TR kontakter Claus Larsen angående indskydning i Holbæk
CB rykker Hunters Game
BC får de sidste detaljer på plads angående brunsttur
Riffelskydning den 9. april på Hanebjerg 08.30-13.00
Prissætning af serie- og patronpriser
Da der er væsentlige prisstigninger på duer og patroner, har bestyrelsen valgt at hæve priserne på
følgende:
40 duers serie 80 kr.
24 duers/skeet serie 50 kr.
1 æske patroner 50 kr.
Obligatorisk brug af skydebriller
Vi indfører brillepåbud, grundet de nye miljøduer, som splinter i alle retninger.
Vi indkøber briller til vores butik.
TH spørger Bygma om briller og påbudsskilte.
TR undersøger med Tryg Forsikring
Arrangement den 20. april flyttes
Arrangementet omkring jagtrejse til Sydafrika flyttes til den 25. april . Afholdes på Græstedgård i
Ølstykke.
OD booker lokale. TR adviserer i Nyhedsbrev.
3. Økonomi
CB gennemgik vores økonomi, og det ser fint ud.
4. Orientering fra udvalgene.
Vi undersøger hvad det koster at konvertere våbenskabet til nøglebrug i stedet for det
elektroniske, da vi stadig har problemer med fugt i container.
CB kontakter skabsfabrikken.
5. Næste bestyrelsesmøde
Dato for næste bestyrelsesmøde, d. 27. april kl. 18.00 på skydebanen.

6. Eventuelt
Der vil i denne sæson være mulighed for instruktion mellem 18.00 og 19.00. TL er
sammenholdende for instruktørerne.
CB tager vagten den 16. maj.
Mødet er hævet kl. 20.40
Referent
Tony Harritz
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