Nes JFF
Møtereferat
01.09.2020
Tidspunkt
Styremøtet i Nes JFF ble avholdt kl.18.00 den 01.09.2020 på Røde kors huset.
Til stede
Erling Brekke, Ole Kristian Espeseth (frem til kl. 19.00), Tor Dalevold og Torbjørn
Erntzen, Ove Corneliussen og Kåre Peder Rasmushaugen.
Ikke til stede
Cecilie Næss, Sverre Hamre og Irene Hagen
Godkjenning av innkalling
Ingen kommentarer til innkallingen. Sakslisten er: 1. Bruk av løshund fra 01.09,

Jaktgrenser mot bebyggelse, Info fra Øståsen grunneigarlag/jaktstart, 2.
Dugnadsplan baneanlegg, 3. Eventuelt fra gruppeledere.

Sak 31/20 Jakt 2020
- Bruk av løshund fra 01.09 under storviltjakta: Fra 01.09 er det mulig å benytte
kortbeint løshund på hjort for storviltlagene. Det er opp til årets jaktleder å
bestemme om de med hjortekort også kan få lov til å delta på dette eller om
det kun er storviltlagene får lov.
- Jaktgrenser mot bebyggelse: Roy Sollie etterlyste dette, og formelt foreligger
det ingen slike grenser. Forslaget fra styret er å begrense jakt innenfor området
fra strandveien ved Volvo Truck senter mot bebyggelse i Dalenfeltet, langs
gamle Austebakkan opp til krysset ved Ellingbråten, ned langs nye
Austebakkan, over Briskebyen til Bassenget og derfra ned til Jernbanen i
enden av boligfeltet. Torbjørn ordner kart for distribusjon.
- Styret skal gjennomgå jaktkort priser, og oppdeling og tydeliggjøre disse
bedre for alle. Er en del uklarheter rundt priser og avgifter.
- CVD prøve kit er som tidligere, hentes ut av Kåre Peder og legges inn i
skytebanebua.
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Sak 32/20 Dugnadsplan baneanlegget
- Må settes opp en plan for hele baneanlegget. Ole Kristian sjekker og
organiserer.
- Ryddesag må repareres/ordnes, Erling tar dette.
- Klippe tilvekst over myra for riflebanen. Og rydde busker/tilvekst etter behov.
- Rester etter noe prosjekt Ole Petter Haugen hadde, benyttes til trappmaskin for
leirduebanen.
- Noe rot ved utedoen, må ryddes opp eller fjernes. Sprøytekanner m.m.
- Hovedbua/varmebua er det ønskelig med bilder, alle som har kan skaffe til
veie dette.
- Gapahuken på Langetjern må det ryddes og fikses ferdig før vinteren.
Takpapp/rydde kapp/m.m. Erling tar ledelse på dette
- Todalshytta er det ikke gjort noe med, dette må ordnes. Rekkverk og lampe
kan utsettes til neste år. Rivningsmateriell bør kastes i år, da det blir endringer
til neste år på levering av dette. Erling tar ledelse på dette.
- Todalsbommen får ny lås, slik at det blir en lås for jegere og en for grunneiere.
- Sjekke ut nøkler og tilgang til midtlivegen og første bommen til mørkedokk.
Jaktledere melder tilbake til Kåre Peder om de ikke har de rette nøklene og
tilgangene til disse bommene.
Sak 33/20 Eventuelt fra gruppeledere
- Reddharen var vellykket. Det var en del oppmøtte.
- Ungdomsskolen skal til nordre Todalsvannet for å fiske, dette har ikke blitt
fanget opp av det nye styret, men har vært praksis i mange år opplyser Terje
Norman. Det må meldes inn hva som fanges av fisk av skolen. Torbjørn
snakker med rektor, og Erling følger opp.
- Det må settes en dato for opptaking av båtene. Medio september. Erling følger
opp. Koden på Bua endres, da det har vært uvedkommende der.
- Sekretær opplyser om at det er en del «grums» på Nettsidene våre som kan
ryddes i. Behøver vi alle «fanene» og en del tekst bør lese gjennom for
korrektur. Kan det struktureres mer med undergrupper o.l.? Dette er noe vi
eventuelt kan få hjelp av sentralt også. Ber om at alle kikker litt ekstra på siden
om det er noe der som kan ryddes/fjernes. Tar opp spørsmålet igjen på neste
styremøte.

Møte hevet
Møtet ble hevet kl.20.00 av Leder Torbjørn. Neste styremøte blir 03.11.20.
Referert av:

Ove Corneliussen
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