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

Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d 21. nov. kl. 1900
Sted: Rødtjørnen 10

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Økonomi
3. Vand/Toilet
4. Generalforsamlingen 2017
5. Foreningsbladet 2017-18
6. Evt.
Deltagere: Jens Dalgaard, Poul Erik Lyngsø, Henning Markussen, Ole Saabye
Nielsen og Gert Pedersen
1. Siden sidst.
7. juli 2016 Svend Erik Sund går bort – hvem overtager hans opgaver.
(Poul Erik tager en snak med Sjønne P.)
Flugtskydning 5 gange i august og pokal i alt 95 deltagere mod 89 i 2015.
Vinder i A: Poul Erik Lyngsø – B: Jørgen Balle Madsen – C: Henrik
Nielsen
Riffelindskydning og pokal med 6 deltagere mod 12 i 15.
Vinder Claus Smed.
Konsortier skydninger: 3 hold var på banen med i alt 44 deltagere mod 2
hold i 2015 med 24 deltagere.
Ole S. har lavet lys og varme i klubhuset.
Bestyrelsen har deltaget i div. møder:

Aulum jagttider DJ: GP – HM- JD
Sdr. Mølle Viborg fællesjæger: JD
Mercantec. Skoler, foreninger, idrætshaller: GP – HM.
Madholdet aflyst pga. for få deltagere 10 og 2 gæster.
Hentet ansøgning om medlemskab af Viborg Idrætsråd pris 250 + 5 kr. pr medlem.
2. Økonomi
Pt. overskud på ca. 42.000,3. Vand/toilet
Efter en drøftelse blev bestyrelsen enige om, at hvis man skal
fremtidssikre klubben også i henhold til diverse arrangementer på
Bollervej 13B, er det nødvendig at få lagt vand og sanitet ind i klubhuset.
Da det er en bekostelig affære på ca. 71.500 kr., vil der blive arbejdet på
at skaffe midler via fonde m.fl.
4. Generalforsamling 2017
Dirigent: Sjønne P. foreslås og spørges.
På valg til bestyrelsen: Henning og Gert, begge villig til genvalg.
Div. valg: Bestyrelsessupl., revisor og revisor supl. JD tager kontakt til
disse.
Henning sender SMS besked rundt vedr. tilmelding til
generalforsamlingen samt spisning til samme.
5. Foreningsbladet 2017
Vil opfordre medlemmer til at komme med indslag og billeder.
Årets aktiviteter og datoer blev gennemgået.
6. Evt.
Enighed om at tilmelde sig Viborg Idrætsråd som nævnt i punkt 1, da man
der kan få hjælp til at søge midler hos diverse fonde og offentlige kasser
samt få stillet rådgiver til rådighed til at f.eks. gennemgang af klubhuset
for forbedringer samt søge tilskud til disse.
Da flugt/konsortieskydningerne er gået helt perfekt i år, grundet de to
duekastere, blev der enighed om at anmelde flere skydedage hos
kommunen.
JD køber ny lader til den nye kaster.
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