EIDANGER
JEGER OG FISKERLAG
Stiftet 4. desember 1950
Org.nr: 992 721 626

Referat styremøte EJFL den 09.07.2020. kl. 20:00
Sted:
Til stede:
Forfall:
Referent:
Sak nr.
66/20
67/20
68/20
69/20

70/20

71/20

72/20

72/20

Lillegårdsetre skytterbane
Rune Lauritsen, Thomas Naper, Hilde Irene Bø, Ole Strand, Øyvind Ranheim og Tommy Løberg
Pedersen, Knut Nordskog, Kjell Vidar Omsland, Ronny Hansen og Finn Nitscke.
Knut Nordskog og Ronny Hansen.
Ole Strand
Saker til behandling:
Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Ok
Gjennomgang og godkjenning av referat fra 13.05 og 11.06.2020.
Ingen merknader.
Innkomne skriv:
Ingen spesielle, men dessverre så har en henvendelse på email ang leie av banen glipt.
Økonomi:
Bankbeholdningen pr. dags dato ca. kr. 1 051 000,-.
Dette gir et overskudd første halvår 2020 på ca. kr. 203 000,-.
Vi har mottatt momskompensasjon på kr. 323 327,- for tippemidlene på to baner.
Foreløpig er kostnadene/ utgifter på baneanlegget i år akkurat rundet kr. 100 000,-.
Korrigeriger hovedstyre EJFL:
Knut Nordskog trekker seg.
Kjell Vidar Omsland rykker som Styremedlem
Ronny Hansen rykker opp som 1.vara.
Finn Nitscke, utnevnes som ny 2.vara.
Alle korrigeringer/ rokkeringer og utnevnelser ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsfordeling:
Fordelingsliste for 2020 ble gjennomgått.
Etter korrekturlesning, sendes liste til samtlige berørte.
Info. om møte med Pistolklubben angående sanitærbrakke:
Baneutvalget var i møte med Pistolklubben angående sanitærbrakke (stål container).
Det viser seg at nevnte stål container er lite egnet som sanitærbrakke på grunn av
kondensproblemer. Det ble så ledes besluttet og sette opp et nytt bygg i treverk på
eksisterende fundament/ plate.
Pris på ny trebygning med innvendige el-anlegg og sanitær installasjoner innhentes av
Leder i EJFL. Kostnaden til nytt trebygning, dekkes likt mellom foreningene.
Stål containeren overtas av EJFL, og benyttes videre til lager/ redskapsbod.
Pistolklubbens eierandel av nevnte stål container tilbakebetales med kr. 10 000,-.
Info. om besøk av Porsgrunn kommune, Kulturavdelingen v/ Jørgen Olsvoll.
Baneutvalget hadde besøk Porsgrunn kommune på Lillegårdseter skytebaneanlegg
den 9.juli 2020. Dette etter henvendelse i fra kommunen angående kommunens
pågående Revidering av Hovedplan Idrettsanlegg 2018-2022.
Møte foregikk på et muntligplan, og er således og anses som en ideutveksling.
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Info. om leieavtaler jaktterreng:
Jaktutvalget informerte om leieavtalene på terrengene i Nissedal og Fyresdal.
Leieavtalen for terrenget i Fyresdal er fornyet til og gjelde i 5 nye år (2020- 2024).
Leieavtalen for terrenget i Nissedal er fornyet til og gjelde i 3 nye år (2020- 2022).
Eventuelt:
Klubbmesterskapet ble bestemt til å være den 15.august, med påfølgende Grillkveld.

Jakt.utv.
v\
Petter S
Tommy
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Anlegg for løpende elg, anlegget må tegnes/prosjekteres, priser må innhentes før
videre styrebehandling og eventuelt oppsett som forslag i handlingsplan og fremtidig
budsjett.
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