Romlund Jagtforening
Stiftet 19. juni 1933. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19.00
Sted: Bollervej 13B
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Økonomi.
3. Skydninger: Evalueringer – kan vi gøre det bedre?
4. Tilskud, indkøb, materialer, maskiner, udkasterhus placering mm.
5. Forslag: Gert P. ”Hjælperdag” med skydning.
6. Evt.

Deltagere: Jens Dalgaard, Poul Erik Lyngsø, Henning Markussen, Aage Kleppe
og Gert Pedersen.
1.

Siden sidst, v. Jens Dalgaard
16. januar
18. januar

20. januar
5. februar

Rævejagten aflyses pga. Corona.
Aflysning af generalforsamlingen pga. Corona.
Generalforsamlingen bliver afholdt elektronisk/skriftlig,
med eks. ordinær generalforsamling d 19. april.
Vedtægtsændring vedtaget, få tilbagemeldinger. Skal
dog indsendes til DJ med ændringen og godkendes af DJ
Foreningsblad samt aktiviteter fastlægges, annoncer
tegnes pr. mail.
Flugtskydningsbanen godkendes af politiets skydebane
sagkyndige.
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13. februar
25. februar
5. marts
13. marts
29. marts
30. marts
15. april
21. april
23. april

27. april

3. maj
7. maj
12. maj

16. maj
20. maj

2.

Fastelavnskydning aflyses pga. Corona.
Udskiftning af vandur.
Foreningsbladet samt kalender udkommer.
Opstart af flugtskydning, 60 deltagere.
Opstart af skydeforløb /riffel, 26 deltagere.
Prøver at lave naboaftaler ang. skydetårn, Søren
Mølgaard ok, Kim Sejersen NEJ.
Opstart af salonindskydning, 48 deltagere.
Konsortieskydning Hede Danmark 7 deltagere.
Riffelbanen godkendes af politiets
skydebanesagkyndige.
Arbejdsdag på Bollervej 13B. 10 deltager, oprydning i
det sorte hus samt i depotet. Opsamling af lerduerester
samt plasthaglskåle som køres til deponi Reva´s Viborg.
Kirkebæk maskinstation fjerner byggeaffald, fjerner
trærødder i skoven, kører muldjord på, hvor bag og spids
duer lander, samt på skydevolden.
Muldjord leveret på Bollervej 13B af Viborg Kommune.
Regulering af rågeunger. Foreningen tildeles 19 pladser.
Niels Damgaard, Lars Stentebjerg og Aage KleppeHansen starter på riffelinstruktør-uddannelsen.
Udtrækning af bukkejagten på Bollervej 13B. 24 lodder
Vinder Henning Markussen
1. reserve. Michael Bach
2. reserve. Ivan Lyngsø
Bukkepral. 10 deltagere, ingen buk.
Tilskud fra DJ’s skydebanepulje 2021, til duble
maskiner og skyde hus mm.

Økonomi, v. Henning Markussen

140 medlemmer.
Pt. på bog 93.500 kr. og 10.000 kr. i kontanter.
God økonomi, grundet godt fremmøde til forårets skydninger, samt ny tiltag,
som obligatorisk riffelforløb.

3.

Skydninger: Evalueringer – kan vi gøre det bedre?

Riffelskydning, forår: Flot fremmøde både til salon- og
jagtriffelindskydningerne, samt det nye tiltag med obligatoriske riffelforløb har
været en succes med 26 deltager fra nær og fjern. Her var der tidsbestilling.
Det er et tiltag, der skal fastholdes og udvides.
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Positivt er det også, at der er tre medlemmer, der er ved at uddanne sig til
riffelinstruktører, og dem vil der blive brug for i fremtiden.
Flugtskydning, forår: Mange deltagere, så for lidt tid til den enkelte skytte, der
kunne bruge lidt mere hjælp.
Også lidt presset på tid, da der var riffelskydning efter flugtskydningerne,
hvilket skal laves om. Der skal evt. også prøves med to skytter, der skyder på
flugtskydningsbanen samtidigt f.eks bagduer og spidsduer.
Der vil til efteråret 2021 og i 2022 blive introduceret miljøvenlige lerduer og
flugtskydningspatroner på flugtskydningsbanen.

4.

Tilskud, indkøb, materialer, maskiner, udkasterhus placering, mm.

Tilskud: Der ventes svar på et par ansøgninger, hvor afgørende svar forventes i
nær fremtid.
Områder ryddes og gøres klar til de sidste to udkasterhuse i nær fremtid.
Materialer bestilles hos J. Balle, og Aage Kleppe sætter af til huset på østsiden,
når der er plads.

5.

Forslag: GP, ” hjælperdag”

Forslag om en ”hjælperdag” til de medlemmer, der har hjulpet foreningen med
frivilligt arbejde igennem året.
En gratis dag med riffelskydning og flugtskydning, samt god forplejning.
Forslaget blev gennemgået i bestyrelsen, og forslaget vil blive taget med på
næstkommende generalforsamling.
6.

Evt.

14. juni: Venskabsskydning i det gamle Viborg Fællesjæger, Kistrup
Flugtskydningsbane. Der samles et hold, der deltager.
Grillaften d.18. juni: Der udsendes en reminder om tilmelding samt et ønske om
Coronapas.
14. august: 10-års jubilæum for flugtskydningsbanen.
Der udsendes invitationer til sponsorer, DJ Region 2, naboer, lokale
jagtforeningsformænd (Gl. Viborg Fællesjæger) og medlemmer.
Referent
Gert Pedersen
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Jens Dalgaard

Henning Markussen

Poul Erik Lyngsø

Aage Kleppe-Hansen

Gert Pedersen
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