Styremøte i Nes JFF 04.11.2019
De som møtte: Ole P. Haugen, Terje Normann, Tor Dalevold, Tommy Haugen, Irene Hagen,
Jan Sauthon, Erling Brekke, Kåre P. Rasmushaugen, Thorbjørn Erntzen

Referat sendes også til: Sverre A. Hamre,

Sak 40/19: Ref. fra møtet 14.10.19
-

Ref. godkjent

Sak 41/19: Status jakt per nå.
-

Statusen er: 2 hjort på hjortekort og 3 elg. 4 dyr igjen(elg)

Sak 42/19: Utlegg på Todalshytta
-

Vi har fått 19569,35 som er overført fra Nes kommune for utlegg på Todalshytta. Det
som gjenstår, er gass-skap med tilbehør. Skapene er kjøpt og montert. Vi sender
regningen til Nes kommune i 2020. Lignende skap må monteres på Langevasshytta.
Dette blir ordnet i 2020.

Sak 43/19: Introjakta på hare 19. og 20.okt. Referat.
-

På lørdag var det 15 introduksjonsjegere fra 9 år til 70 år som fikk innføring i den
norske jaktkulturen (harejakt med hund).
Det ble felt en hare på søndag av en introduksjeger. Hadde ut hare på lørdag også, men
ikke felling.
Meget vellykket arrangement. Mange av de som deltok, har lyst til å være med på
introjakta på rev, 23. og 24. november.

Sak 44/19: Utleie av hytter
-

-

Todalshytta og Langevasshytta er klare til utleie. Veslerommet på Todalshytta vil vi
leie ut på åremål. Vi prøver å leie ut storrommet på Todalshytta og Langevasshytta på
døgnbasis. Hvordan dette skal annonseres, overlates til Erling og Jan.
Vi må gjøre noe med inngangen til Todalshytta da det kan bli svært glatt og er
vanskelig å se da det ikke er «utelys». Erling og Jan ser på dette en gang til.

Sak 45/19: Regnskap 2019 og budsjett 2020.
-

Alle gruppene må, innen utgangen av året, gå gjennom og rapportere hvis de har
penger, regninger eller aktiva, eks. duer og skudd i leirduegruppa. Sendes til Tor som
får det inn i regnskapet
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Sak 46/19: Diverse
-

-

Navneendring til Nesbyen JFF? Dette må vi ta opp på årsmøtet.
Julemøte med julemat, mandag 02.12. Ole P. ordner det.
Saker til årsmøtet må være sendt til styret innen 10.1.20. Dette må stå i innkallingen til
årsmøtet.
Introjakt på rev den 23. og 24. nov. Det er 5 påmeldte foreløpig. Hi jakt og jakt med
støver vil være aktuelt.
Mangler revåte. Gi beskjed, men Jan har ikke tid å legge ut åte. Legg åta ved brakka
ved Bjørhus, ved kraftverket i Todalen eller Løken. Gi Jan beskjed hvor du har lagt
åta.
Jakttider for småviltjakt og områder må vi se på. De kartene som vi bruker i dag, er
kanskje ikke riktige. Det skal kanskje være andre jakttider og områder. Dette gjelder
ikke Storeli. Dette bør vi har klart til årsmøtet slik vi kan orientert medlemmene om
dette.

Ref

Terje Normann

Side 2 av 2

