Styremøte i Nes JFF 06.06.2018
De som møtte: Thorbjørn Erntzen, Tommy Haugen, Jan Sauthon, Ole P. Haugen, Terje
Normann.

Referatet sendes også til: Kåre P. Rasmushaugen, Tor Dalevold, Sverre A. Hamre, Irene
Hagen, Irene Holmen

Referat fra styremøtet 3.5.18:
 Sak 19/18. Våpnene er ikke kommet tilbake. Thorbjørn tar med våpnene og ser på
muligheter for reparasjon.
 Sak 20/18, Todalshytta. Taket er av og nye sperrer er oppe. Venter på plater. Mer
dugnad til lørdag 9.6. Sak 21/18. Kjøle-fryseskap er kjøpt og står i bua.
 Referatet godkjent.

Sak 23/18: Jaktkort.




Jaktgruppa møter straks etter den 15.6 som er siste frist for søknad om jaktkort. Der
skal gruppa gå gjennom søknadsmassen for å tildele de med dugnad jaktkort først
(etter retningslinjene for jaktkort).
Dersom det er ledige kort etter den tid, selges de ut til søkere som oppfyller
kravene(medlemskap)

Sak 24/18: Politiattest.


Sekretær og nestleder sørger for at alle i styret og instruktører skaffer seg
politiattest/vandelsattest. Thorbjørn Erntzen og Terje Normann har ansvaret for dette

25/18: Småvil- og storviltjakt.


Vi får leie stor- og småviltjakt til samme vilkår som i 2018. Dette er klart etter samtale
med Karin Kvarteig, leder i Øståsen grunneigerlag.

Sak 25/18: Trytetjernområdet.




Løken har fått anbud på tilrettelegging av badeplassen og området rundt. Dette skal
skje i uke 33. De kan få låne båten vår og annet utstyr som vi har. Vi har fått
forespørsel fra kommunen om å bidra med dugnad/arbeid, men vi har små mulighet til
å være med da vi har mange dugnadsjobber, bl.a. aktivitet med 4H 28. – 29. juni,
Todalshytta og skyting på banen og at det i tillegg er bukkejakt f.o.m. 15.8.
Ole P sender svar til kommunen om dette.
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Sak 26/18: Diverse.









«Elgen» er reparert.
Hallingdal renovasjon. Det har gått av skudd i konteineren ved Paddedokk. Det er våre
skudd. Dette er alvorlig og det må vi ta på største alvor. DET MÅ IKKE KASTES
SKARPE SKUDD SAMMEN MED TOMHYLSER. Alle er klar over at dette ikke er
gjort med vilje, men alle ansvarlige må ta et særskilt ansvar her!
Båt i Trytetjern. Vi vil legge ut båt i vannet (som tidligere vedtatt). For at vi skal
dekke noen av utgiftene, tar vi litt betalt. Båten leies ut til voksne som har med barn.
De betaler 10,- på dagtid og 20,- om ettermiddag/kvelden (etter 16.00). Barna kan
fiske, men ikke de voksne. Alle skal ha på redningsvest. Barn kan ikke bruke
oppblåsbare vester.
De som leier Langsvannhytta, må vi mase på betaling. Vi ønsker å ta hytta tilbake da
det er lokale folk som er interessert i denne hytta/fiske. Ole P. tar kontakt med Halden
JFF for å si opp denne kontrakten.
Vi, Nes JFF har 3 garnretter i Langevann. Disse er personlig og alle kan søke om
disse. Kanskje fiskegruppe vil bruke dette vannet?

Ref

Terje Normann
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