Styremøte i Nes JFF 19.10.2017
De som møtte: Kåre P. Rasmushaugen, Irene Hagen, Irene Holmen, Thorbjørn Erntzen, Tor
Dalevold, Jan Sauthon, Ole P. Haugen, Terje Normann.

Referat sendes også til: Joar Tolpinrud, Erling Brekke, Sverre A. Hamre

Sak 63/17: Referat fra styremøtet den 21.9.17.


Referatet godkjent

Sak 63/17: Status av jakta hittil.


Skutt 1 hjort og 3 elg (kvoten er 6 elg) Det er dyr i området. Godt med småvilt(fugl)
etter det jegerne beretter.

Sak 64/17: Årsrapport fra fiskeoppsynet i Hallingdalselva.


Ole P. leste opp referatet, og årsrapporten er sendt. Det er mange punkt som kan
forbedres, men dette er det første året.

Sak 65/17: Todalshytta









Ole P var i møte med representanter fra kommunen (Jon Andreas Ask og Roar
Grøtjorden). De hadde bl.a. omvisning på veslerommet der de var veldig fornøyd med
resultatet
Eie eller leie Todalshytta. Det vil enten være slik som nå, dvs. kommunen betaler
materialene eller vi betaler materialutgiftene som går i fratrekk på leien. Da vil vi
forskuttere leie for mange år.
Badebua på Trytetjern vil vi ha som en forlengelse av stallen ved Todalshytta. Denne
kan deles i to slik at det blir bedre oppbevaringsplass. Dette syntes kommunens folk
var en ok ide.
Ole P skal på et møte med kommunen i november.
Espen Engelstad, som leier veslerommet, vil betale mindre (betaler 3000,- i året). Vi
vil ta opp dette i neste styremøte (nov. møtet). Da vil vi har mer fakta «på bordet»
(renovasjon, driftsutgifter, dugnadsinnsats og sammenlikning av priser på de andre
hyttene vi leier)
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Sak 66/17: Diverse.








Irene Hagen, Irene Holmen Ole P. har fått kort for å handle på Kiwi.
Jentejakt helga 20.10. – 22.10. Det er 5 jenter fra Ringerike som skal jakte og bo på
Todalshytta.
Vi vil sette opp et nøkkelskap i bunkersen.
Med «tid og stunder» vil vi navngi banene med skilt; både på infoskilt og skilt ved
banene.
Forsikring av båter, båthenger? Vi tar kontakt med Gjensidige
I nov.møte må vi oppsummerer det vi har av større eiendeler, byggverk o.l.
Vi vil flytte doen ved parkeringen(gamle) som kan brukes til hus for redningsvester
der båtene settes ut. Isbanefolket kan også bruke «huset».

Ref
Terje Normann
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