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Ålekrogen d 28. juni. 2016.

Bestyrelsesmøde.
Tirsdag d 28 juni. kl. 1930.
Sted: Kragelund.
Dagsorden.
1. Siden sidst.
2. Økonomi.
3. Eventuelt.
Deltager: Jens Dalgaard, Poul Erik Lyngsø, Henning Markussen
Ole Saabye Nielsen og Gert Pedersen
1.Siden sidst:
9 Feb. Fastelavnskydning 9 deltager tøndekonge Ole Saaby Nielsen.
11 Feb. Ny miljøgodkendelse.
19 marts flugtskydning 9 deltager Nyhed.
7 april Besigtelse af skydebanen, mangel på skiltning og afskærmning.
2 – 16 april Salon indskydning 45 deltager. ( 54 i 2015 )
2 april – 11 maj Riffelindskydning 99 deltager ( 95 i 2015 )
6 maj – de første er på rågeregulering.
11 maj udtrækning af bukkejagt på Bollervej 13 B - 15 lodder solgt ( 20 i 2015 )
16 maj Bukkepral - 21 deltager 1 buk.
30 maj kl. 2020 – Gert P skyder buk på Bollervej 13 B, som den første.
Start juni bestilt lerdue maskine levering medio juli 2016 og trailer er leveret.
20 juni. Arbejdsdag på Bollervej 13 B – 9 deltager.
22 juni afregning af køb af brugt trailer ombygget til skydeskiver mm.
Bestyrelsen har repræsenteret forening ved diverse jægerforeningsmøder,
udvalgsmøder m.fl.

2. Økonomi:
2200,- i kassen, samt 59.000,- på bog.
Der vil komme udgift på ny kastemaskine og rep. af den gamle, så status er ca.
40.000,4. Eventuelt
På skydedage skal klokkeslæt for start og slut, så vidt muligt overholdes.
Køle/fryseskab indkøbes, hvilket PEL vil sørge for.
Konsortieskydning d. 6. august flyttes pga. særlige omstændigheder til d. 7. august.
Henning M. har booket banen d. 3. september og Peder Høstgård d. 10.september.
Ny regelsæt vedr. forplejning og patronforbrug ved konsortieskydninger revideres af
Henning M.
Forslag om ”Nak & Æd” på Bollervej arbejdes der på. Toiletforhold skal løses.
Inden foreningsbladet sendes til tryk SKAL der læses korrektur af mindst to af
hinanden uafhængige personer, så fejl og mangler findes.
Referent
Gert Pedersen

