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Bestyrelsesmøde
Mandag d. 7. september 2020 kl. 19.00
Sted: Bollervej 13B
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Økonomi.
3. Flytning, hus nr. 2- påbuddet mm.
4. Riffelbanen og forslag fra Henrik Wulff.
5. Generalforsamlingen 2021.
6. Evt.

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

Siden sidst, v. Jens Dalgaard

18. feb. Formandsmøde i VJF.
22. feb. Fastelavnskydning 12 deltagere 98 skud tøndekonge Aage Kleppe-Hansen
22. feb. Bestyrelsesmøde. Mandat til formanden til at stemme for en lukning af VJF.
10. marts. Formandsmøde i VJF. Foreningen lukkes ned d 1 nov. 2020.
ALT lukkes ned pga. Corona – Covid19.
12. marts. Opstillingsmøde hovedbestyrelsen kreds 2 i Aulum aflyses.
13. marts Arbejdsdag på Bollervej 13 B aflyses. Der bliver ryddet op på Søren Mølgård´s
mark. Jonas Bak + Poul Erik stiller maskiner til.
14. marts Alt flugtskydning aflyses frem til d 13 juni
15. marts Kredsmøde aflyses.
23. marts Ny beklædning på vestgavlen samt nye lamper, Jens T og Jens D
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26. marts Temaaften Våbensmeden JAFI aflyses.
4. april Salon- og riffelindskydning aflyses frem til d 25 april.
23. april Opstart af hus nr. 2. Kirkebæk graver ud til sokkel. Jørgen Balle laver
konstruktionen/brænder tagpap på - Poul Erik og Jens bygger sokkel beklæder – Jens
Thomsen laver el.
25. april Riffelindskydning med tidsbestilling 14 deltagere.
2. maj Riffelindskydning 18 deltagere – Arndt Madsen finder skelpæle mod vest.
4. maj. Opstart på rågeregulering ved Viborg kommune. Alle får plads efter først til mølle.
6. maj Riffelindskydning 5 deltagere
8. maj Plante træer 60 cm inden på foreningens grund efter aftale med nabo ejer.
9. maj Riffelindskydning 14 deltagere
13. maj Riffelindskydning 19 deltagere samt lodtrækning til bukkejagten solgt 22 lodder.
16. maj Bukkepral aflyst.
13. juni Flugtskydning 7 deltagere
17. juni Fælleskydning i Sparkær VJF flot sidste plads.
19. juni Grillaften på Bollervej 13B, 20 deltagere
20. juni Flugtskydning 7 deltagere
27. juni Flugtskydning 7 deltagere
27. juli Flugtskydning 16 deltagere, lidt bøvl med sidedue-maskinen.
3. august Flugtskydning 13 deltagere, MEGET bøvl med sidedue-maskine
Søren fra Duematic kontaktes, han skifter sender samt modtager
10. august Flugtskydning 10 deltagere, forsat problemer med udkasteren.
11. august Opstillingsmøde til hovedbestyrelsen kreds 2, deltagere Henning M og Jens D
13. august Riffelindskydning, 5 deltagere
13. august Kredsmøde bla.valg til hovedbestyrelsen. Norbert genvalgt. Deltagere Henning og
Jens D. Henning kontakter den nye direktør i DJ Karen Friis.
17. august Flugtskydning 10 deltagere. Besøg af Politiet efter anmeldelse fra Ole Mogensen
18. august Flugtskydningsbanen bliver lukket af PAC.
24. august Flugtskydning aflyses, arbejdsdag på banen 6 deltagere.
27. august Riffelindskydning 15 deltagere, pokalskydning 11 deltagere
Vinder Gert P,. nr. 2 Frank Skov og 3. plads Claus Smed.
29. august. Aflysning af firmaskydning – Jens Thomsen
31. august Besøg af PAC skydebane sagkyndig - foreningen får et påbud, så al flugtskydning
er indstillet til der kommer en endelig afgørelse.
31. august Flugtskydning aflyses
1. september. Kontakt til DJ´s skydebanesagkyndige ang. påbuddet. De vender tilbage d. 7.
sep. evt. besøg d. 9. sep. på Bollervej 13B.
2. september Kontaktes af Viborg Dyreklinik ang. firmaskydning d. 26 september, står åben
til foreningen hører fra PAC.
2. september Kontakter Norbert Ravnsbæk ang. påbuddet.
2. september Kontakter PAC ang. teksten i påbuddet.
3. september Kontaktet af Jesper Brokmann PAC angående teksten i påbuddet.
4. september. Leif Kirkeby Mårhunde gruppen Viborg, forspørgelse på temaaften, natsigte
samt skydning. Der er aftalt en dato onsdag d. 23. september fra kl. 18.30.
5. september Aflysning af flugtskydning, men laver en riffelindskydning. 5 deltagere
7. september. Pokalflugtskydning aflyst.
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2.

Økonomi

135 medlemmer.
Pt. et underskud på ca. 10.000 kr. grundet Covid-19 nedlukning af skydninger i
foråret, samt nedlukningspåbud af politiet vedr. en naboklage, hvorfor der ikke
er kommet indtægter ind fra 4-5 planlagte konsortieskydninger.
Pt. på bog 70.500 kr. og 8737 kr. i kontanter.

3.

Flugtskydning, hus nr. 2- påbuddet mm.

De skydninger, der er afviklet, er forløbet med god deltagelse.
Fremadrettet skal der være veste tilgængelige i klubhuset med synligt påtryk
henholdsvis ”Instruktør” og ”Baneleder”, som bæres af de personer, der har
ledelsen af skydningen den pågældende dag (gælder også riffelskydninger).
Påbuddet: Der laves et oplæg til en naboaftale, der skal ende med at blive til en
skriftlig aftale.

4.

Riffelbanen, og forslag fra Henrik Wulff.

De første tre skydedatoer blev aflyst pga. Covid-19 nedlukning.
25. april blev første indskydningsdato og de efterfølgende skydninger blev
gennemført med tidsbestillinger, håndsprit og corona-skilte, så retningslinjerne
blev overholdt også med antal af deltagere på samme tid.
Fint fremmøde efter omstændighederne og knap så presset på banen, da
retningslinjen var ”indskyd og så hjem”. Det gik så ud over hyggen, samt
omsætningen af pølser, øl og vand.
Spørgsmål fra Henrik Wulff:
1

Jeg synes, at riffel og flugtskydningsinstruktører skal skyde gratis i Romlund jagtforening, som
tak for frivillig tjeneste

2. Hvor mange ekstra riffelskydninger kommer der i Romlund jagtforening efter de nye regler?
Her tænker jeg om der skal uddannes flere riffelinstruktører?
Svar:
Punkt 1:
Ud over foreningens instruktører er der heldigvis mange, der yder et frivilligt bidrag til foreningens
drift, så som vedligehold af hus og areal, søge midler fra diverse puljer, trække ledninger, diverse
møder mm. For ikke at gøre forskel på det ene eller det andet bidrag med frivilligt arbejde i
foreningen, har bestyrelsen valgt, at alle fortsat skal betale for indskrivningen ved diverse skydninger.
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Det var så på tale, at der skal ses på, om der i stedet skal laves en "slyngel-skydning" med
flugtskydning og spisning bagefter for de personer, der har hjulpet foreningen/klubben i det
forgangne år, som tak for hjælpen.
Punkt 2:
Hvor mange skydeforløbsaspiranter, der kommer med de nye regler, er ikke nemt at spå om, men
der laves kun det antal skydninger, som der altid har været.
Dog vil vi annoncere, at hvis man er aspirant til et skydeforløb, skal man booke sin ankomst, og 3-4
aspiranter på en skydeaften er max antal.
Der er faktisk to emner, der gerne vil være riffelinstruktører, men det kniber desværre med kurser fra
DJ's side i vores område (inden for ca. 100-150 km afstand), så de kan komme af sted.

5.

Generalforsamlingen 2021.

Mandag d. 18. januar 2021.
På valg for 2 år:
Henning Markussen
Gert Pedersen
6.

Evt.

Intet til debat.

Referent
Gert Pedersen

Jens Dalgaard

Henning Markussen

Poul Erik Lyngsø

Aage Kleppe-Hansen

Gert Pedersen
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