Nes JFF
Møtereferat
06.08.2020
Tidspunkt
Styremøtet i Nes JFF ble avholdt kl.18.00 den 06.08.2020 på Røde kors huset.
Til stede
Erling Brekke, Irene Hagen, Ole Kristian Espeseth, Tor Dalevold og Torbjørn
Erntzen.
Ikke til stede
Ove Corneliussen, Cecilie Næss, Sverre Hamre og Kåre Peder Rasmushaugen
Godkjenning av innkalling
Saksliste: Jaktkort, Skytebanen og åpningstider

Enighet om å ha styremøter første tirsdag i måneden fremover blant de
fremmøtte, da det er lettere å planlegge for alle.
Sak 28/20 Jaktkort
- Leder følger opp status på jaktkort som ikke er betalt. Til neste år må det
huskes på purrefrist.
- Jaktgruppa er ansvarlig for oppfølging.
Sak 29/20 Skytebanen og åpningstider
- Terminliste hagle ligger på nett.
- Dugnad på skytebanen: Kontakt Irene Hagen (se Nes JFF sine nettsider for
detaljer)
- Leder kontakter Magne Landrø og endrer fakturaadresse til Tor Dalevold.
- Tilgang til VIPPS oversikt for Ole K. Espeseth for haglegruppa også.
- Haglegruppa har lånt en rabbitkaster, dette krever dugnad for å få istand.
Styret venter på tilbakemelding på hvordan dette ordnes.
- En kaster mangler bryter. Denne er bestilt og kommer snarlig.
- Det trengs opprydding på sportingbanen. Dette gjelder for øvrig hele anlegget.
Erling fikser ryddesag.
- Riflebanen er åpen ved behov, tirsdager og onsdager. Meld fra til Riflegruppa
om det er behov.
- Elektronikken har enda ikke fått varer fra Kongsberg våpen.
- NB! Søndag 23.08.20 er riflebanen lånt bort fra kl. 11.00 til 15.00.
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Sak 30/20 Fiskegruppa
- Godt med salg av fiskekort. Turistkontoret selger for oss, dette er bra.
- Angler-ID: bra med kort solgt her også.
- Fiskekassen er brutt opp, vi fjerner kassen da den ikke brukes uansett.
- Båten er satt ut i elva. Bør ikke brukes på flomstor elv, og vurdere annen
plassering på den neste år. Mulig å høre om den kan ligge lengre ned i elva
(Liodden kanskje?).
- Langevannshytta er klar for utleie.
- Sette dato for båtopplag.

Møte hevet
Møtet ble hevet kl.20.00 av Leder Torbjørn. Neste styremøte blir 01.09.20.
Referert av:

Torbjørn Erntzen
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