Styremøte i Nes JFF 07.04.2016
De som møtte: Irene Hagen, Kåre P. Rasmushaugen, Svei Erik Ruud, Roger Andersen, Joar
Tolpinrud, Terje Normann
Sak 15/16: Ref. fra styremøtet den 3.3.16.





Sak 12/16, møtet i grunneierlaget utsatt til mai.
Påskeharen var vellykket med ca. 25 oppmøtte.
Jaktfelestevnet var 230 påmeldte. John K. Haugen vant sin klasse med 150 treff.
Ellers ingen merknader til referatet

Sak 16/16: Forespørsel fra 4H om aktivitetsdag 10.09.16.


De kan få låne båt, lavvo og diverse aktivitetsleiker. Vi er behjelpelig denne dagen,
men det er åpning av småviltjakta, og derfor kan det bli vanskelig med folk.

Sak 17/16: Forespørsel fra Ringerike kvinnelige jaktforening.


Dette gjelder helga 21. – 23. oktober. Prisen blir 600,- pro pers for helga. Det er jakt,
overnatting og bok.

Sak 18/16: Gjeddefiske i Hallingdalselva.




Grunneierne og elvelaget betaler kostnadene. Nes JFF har søkt om midler fra
Gjensidigestiftelsen og Skue sparebank til kjøp av båter. Til sammen har vi fått lovnad
om 25000,-.
Dette er et flerårig prosjekt der hytteeiere og andre besøkende kan være aktuelle
fiskere. Vi kan være behjelpelig med bla. roere.

Sak 19/16: Diverse.












Viken skogdag er 4. og 5.mai der 4. er for ungdomsskolene og den 5. er familiedagen
Jubileumsboka er avsluttet og bokhandleren har overtatt alle. Pengene er satt på konto
og avsluttet.
Monter vil ha bedriftsaktivitetsdag den 21.mai kl. 16.00 til 19.00. Det kommer ca. 30
stk. Vi trenger en del folk til dette for å betjene de forskjellige aktivitetene. Vi kommer
tilbake til dette seinere.
Nes og Bromma skytterlag har vært i kontakt med Prestegårdskogene, og de har fått
økt leie fra 600,- til 5000,-. Dette kan være et varsel til oss.
Vi trenger ikke revisorer så lenge regnskapet føres og kontrolleres av et autorisert
firma. De som er valgt sitter til neste årsmøte, dvs. årsmøtet feb -17.
Skyting for kvinner. Irene mener det er en del kvinner som ønsker å skyte (hagle og
rifle). De ønsker noen kvelder som er bare for kvinner da de ikke «tør» stille opp når
det er så mange mannfolk tilstede. Dette mener styret lar seg ordne.
Trytetjern og abbor. Svei Erik ønske å legge ut grantopper som abboren kan gyte på.
Dette for å øke abborbestanden. Dette bør gjøres før isen går.
Kurs i fluekasting. Svein Erik vil har kastekurs for interesserte, og det vil også være
for golinger. Info om kastekurset vil bli lagt ut på hjemmesida vår
Joar Tolpinrud etterlyser alle feller som Nes JFF har. Gi beskjed til han på e-post:
325amb@gmail.com
Ref. Terje Normann
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