Styremøte i Nes JFF 05.08.2019
Tilstede: Irene Hagen, Tommy Haugen, Erling Brekke, Jan Sauthoen, Torbjørn Erntzen, OleP. Haugen.
Kopi til: Terje Normann, Tor Dalevold, Sverre Hamre, Kåre-P. Rasmushaugen.
Sak. 23/19 Ikke styremøte i juli.
-

Ref. fra jaktmøte 27/7 ble gjennomgått.

Sak. 24/19 Jaktkort for 2019.
-

Det er fremdeles flere som ikke har betalt for ikke utført dugnad. Torbjørn sjekker om
de har betalt for jaktkortet.

Sak 25/19 Ettersøksringen.
-

Det inngås kontrakt når vi mottar kontrakt fra grunneier laget.

Sak 26/19 Hytter
-

Langevannshytta. Torbjørn legger den ut på nettsiden vår for utlån og pris.
Todalshytta. Planen er at den er ferdig før 1/9.Det som nå gjenstår er:
 Liste rundt kjøkken benken.
 Montere vedovn. ( Endre K. Bråten/Jan Sauthoen )
 Vaske kjøkkeninnventar.
 Koble lamper 12v ( Erling Brekke )
 File av skruer v/køyesenger.
 Male dørkarm.
 Opplegg for gasskomfyr. ( Tor Dalevold/Roger Andersen )
 Hyller for jaktutstyr og knagger til gevær. ( Ole-P Haugen )
 Det kjøpes inn gassvaslere til begge hyttene. ( Jan Sauthoen )

Sak 27/19. Fiske
-

Det planlegges å dra not i Todalsvannet lørdag10/8. ( Erling Brekke )

Sak 28/19 Diverse.
-

Det er fremdeles noe 308 og 6,5x55 amo igjen, pris pr. pk. er kr. 150,-. Det er nå siste
frist for å kjøpe. Det som blir igjen kjøpes av Erling.
Hunde/viltstell gruppa starter nå opp med å lage kasser til innkjøpte mårfeller.
Rifleskytingen starter opp tirsdag 6/8. Den elektroniske blinken er reparert og det er
laget ny tralle til « elgen « samt byttet til ny wire.
Forslag på å ta opp medlemsmøte, som vi tidligere hadde før jaktstart.
Ønske om å fjerne piggtråd i sydenden av Røyrmyr.
Vrakbåt som ligger i Breiskartjernet skal fjernes. ( Sverre Hamre )
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