Styremøte i Nes JFF 08.06.2015
Til stede: Ole P, Roger Andersen, Tor Dalevoll, Irene Holmen, Terje Normann

Sak 44/15: Ref. fra styremøte 06.05.15.







Skogdagen14.05.15. Det var en vellykket dag med mye folk og godt vær.
Hagleskytingen gikk veldig bra, og det samme gjaldt «kastekursene» med sluk og flue.
Det var nesten 98% barn under 10 år som prøvde slukstanga.
Kåre P. steikte fisk (gjedde og sik), og det fikk har mye godord for.
Turistkontoret har lagt ut en bildeserie fra denne dagen.
Fisking av abbor for utsetting i Loppetjern og Mørkedokktjern. OP har snakket med
grunneierne, og det er ok for disse.
OP kjøper netting som vi kan lage ruser av.

Sak 45/15: Pengegave fra DNB Nord på 140000.



Vi skal lage fiskebrygge der dagens fiskeplass ligger. Den skal lages for
bevegelseshemmede med en liten gapahuk og av avgrensa tilkomst fra veien(sperring
for biler nede ved fiskebrygga). Vi har ikke satte en dato for dette arbeidet, men det
blir igangsatt i 2015.
OP lager en gapahuk ved skytebanen og det er laget vei fram til skivene. I forbindelse
med dette arbeidet, er det en del ved som det bør taes vare på. Tor D tar seg av dette.

Sak 46/15: Hallingmarken.


Vi har fått henvendelse fra HM-komiteen med spørsmål om stand for markedsføring
av Nes JFF. Vi vurderer at vi ikke har kapasitet til dette, og derfor skal vi ikke ha
stand under HM.

Sak 47/15: Jaktkort og dugnad.
 Husk at søknadsfristen er 01.07.15, og den samme fristen for dugnad.
 Det er kommet inn 40 søknader på jaktkort (Nes JFF 60 har jaktkort)
Sak 48/15: Diverse.





Skytebanen. Det har vært litt problemer med «den løpende elgen», men det skal være i
orden nå.
Pressbanen. Det har blitt gjort mye her siden sist. Det er «de unge» som har stått for
det meste, og det er stor skyteaktivitet her nå.
Vi vil prøve en elektronisk skive på riflebanen. Vi prøver å bestille før sommerferien.
Stipulert kostnad ca. 17000-20000.Pass på at alle fakturaer inn og ut har forklarende tekst.

Ref.

Terje Normann
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