Styremøte i Nes JFF 12.08.2015
Tilstede: Ole P. Haugen, Tor Dalevold, Åshild Thoen, Joar Tolpinrud, Jon Nygård, Terje
Normann og Svei Erik Ruud (kom seinere)

Sak 49/15: Godkjenning av referatet fra 08.06.15.


Referatet ble godkjent, men det bli bemerket at «Elgen» ikke er helt i orden. Det vil bli
ordnet med det første.

Sak 50/15: Salg av jaktkort.






Alle kort på Storeli (5 fuglekort og 5 harekort) er solgt.
62 småviltkort på Øståsen er solgt
30 rådyrkort(med småvilt). Disse er utsolgt
7 stk av de som jakter elg, har frasagt seg småviltkort på Øståsen.
Det betyr at vi har igjen 3 småviltkort (på Øståsen) + kortet på Storetoppen

Sak 51/15: Utbedring av anlegget.


Nå er vollen foran «den løpende elgen» dekket med sand/kvabb, og det er lagt en
presenning over. Meningen at denne kan tildekkes med jord slik at det blir gress der.

Sak 52/15: Trytetjern




Det er laget ny tilkomst til fiskebrygga, og nå kan ikke biler kjøre ned.
Fiskebrygga for bevegelseshemmede er nesten ferdig. Det som gjenstår er stokker
rundt brygga slik at det er trygt å ferdes der med rullestol
Det er meningen at det skal bygges gapahuk, bålplass og sittegrupper i tilknytning til
fiskebrygga. Det er ikke sikkert dette blir gjort i år.

Sak 53/15: Storviltjakta.




NesJFF må søke om småvilt- og storviltjakt innen 1. april. Søknaden sendes til Karin
Kvarteig.
Det er veldig viktig at elglagene snakker sammen og blir enige om det som angår jakta
slik at grunneierlaget vet at NesJFF står bak det lagene og det de bestemmer.
Helge Runar Bråtens lag begynner jakta

Sak 54/15: Sauedressur for jakthunder.


Anders Halland(ikke medlem i NesJFF) som skulle ta seg av dette, har ikke hatt sau
og det har derfor ikke fungert. Åshild Thoen skal snakke med Astrid Thoen om hun
kan overta denne aktiviteten, men det blir ikke i år. Vi må få til en ordning dette året.
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Sak 55/15: Div.







O.P. har snakket med Fredrik H. Breien fra Opplysningsvesenets Fond
(Perstegårdsskogene) der det viser seg at de disponerer ca 9000 da sør for Roløkken
opp mot Beia. Mesteparten av terrenget er meget bratt. Det er uklart om vi betaler for
denne teigen. O.P. og Tor skal undersøke dette nærmere
NB!!! I grava er det hengt opp en sjekkliste for den elektroniske skiva til elgen og for
den elektroniske skyteskiva. DENNE MÅ FØLGES PUNK FOR PUNKT. DETTE ER
VELDIG VIKTIG. DETTE ER DYRT UTSTYR.
I grava ligger det skive og rein i papp til øvingsskyting.
Prosjekt til neste år: Nytt bygg til rifleskyting, møterom og lager. De gamle «hyttene»
flyttes til området ved utedoen. Søknad om penger til dette kan fylkessekretæren
hjelpe oss med.

Ref.

Terje Normann
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