Referat af bestyrelsesmøde i Stenløse-Veksø Jagtforening
Onsdag D. 9. juni 2021 kl. 19.00
Sted: Skydebanen
Til stede: Tonny Rasmussen (TR) – Ole Dalskov (OD) – Carsten Brandt (CB) –
Jack Falstaff (JF) – Tony Harritz (TH) – Tom Larsen (TL) – Benny Christiansen
Afbud: Michael Lindegaard

Inden mødet kunne formanden meddele, at der d.d. er hentet lerduer hos Hubertushuset og disse
duer er en ny type fra PV lerduer, idet de sorte ikke leveres mere. De nye duer er af en brunlig
farve og skulle være mere miljøvenlige.

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Evaluering efter generalforsamlingen
3. Eventuelt

1. Konstituering

Konstituering af bestyrelsen.
Formand Tonny Rasmussen
Næstformand Ole Dalskov
Kasserer Carsten Brandt
Sekretær Tony Harritz
Bestyrelsesmedlem Michael Lindegaard
Bestyrelsesmedlem Tom Larsen
Suppleant Jack Falstaff
Suppleant Benny Christiansen

Konstituering af udvalg.
Uddannelsesudvalg: Tonny Rasmussen (TR) Carsten Brandt (CB)
Skydebaneudvalg (Bygninger og maskiner)
Benny Christiansen (BC) Michael Lindegaard (ML) Jack Falstaff (JF) Tony Harritz (TH)
Arrangement og eventudvalg: Ole Dalskov (OD) Tony Harritz (TH)
Indkøbsudvalg kolonial
Tonny Rasmussen (TR) Carsten Brandt (CB) Ole Dalskov (OD)
Hjemmeside / Facebook
Carsten Brandt (CB) Tonny Rasmussen (TR) Ole Dalskov (OD)
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Nyhedsbrev
Tonny Rasmussen (TR)

Plejeudvalg (udearealer) Tom Larsen (TL) Tonny Rasmussen (TR) Primært Buske og træer
Knud Pedersen (KP) primær græsklipning
Skydeinstruktør udvalg
Tom Larsen, finder yderligere hjælpere
Repræsentant i Grønt råd og Jægerråd
Ole Dalskov (OD)
Reguleringsjægere Egedal
Knud Pedersen (KP) Tonny Rasmussen (TR)
Foreningens bank skal have meddelelse om bestyrelsesændring og Tom Larsen skal godkendes
af banken. Referat af generalforsamlingen / vedtægter tilsendes banken af CB ligesom CB sørger
for at igangsætte godkendelsesprocessen.
TR fremsender de reviderede vedtægter til Egedal Kommune.

Opsamling fra generalforsamling
Per Andersen foreslog at skulle prøve at stable nogle fælles rævejagter på benene. Han ville gerne
selv stille revirer til rådighed og foreslog at bestyrelsen kunne spørge foreningens medlemmer, om
der var andre, der vil stille revirer til rådighed.
Bestyrelsen syntes godt om forslaget og vil samtidigt i et Nyhedsbrev høre medlemmerne om der
er andre som vil stille arealer til rådighed.
Planen er at gennemføre en jagt til start og så evaluere på denne. TR kontakter Per Andersen for
yderligere.

Claus Larsen kom med et forslag rettet til jægerforbundet, som opfølgning på Formand Claus Lind
Christensens (DJ) mail af 2. juni 2021 til tillidsfolk omkring tid til selvransagelse.
Claus Larsen mener at straffene generelt er for milde, og at man skulle overveje en ordning med
klip i jagttegnet, i stil med ordningen med klip i kørekortet,
Bestyrelsen viderebringer forslaget til DJ. Dette er gjort den 10.juni.

2. Eventuelt
Ros til OD for et godt regnskabsprogram, som har simplificeret processen ved kassen. En
brugsanvisning for afsendelse af afsluttet regnskab ønskes. OD tager sig af denne.
Dellgren arrangementet den 18. september er udsolgt om formiddagen og ringe tilslutning om
eftermiddagen. Vi kører kun formiddag og OD giver melding til Dellgren.
Mødet er hævet kl. 20.15
Referent
Tony Harritz / TR

Næste bestyrelsesmøde er den 18. august kl. 18.00 på skydebanen.
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