referat af bestyrelsesmøde den 12. november kl. 19.00 2019 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Kristian
Larsen.

Afbud. Ingen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.
Slagelse Jægerråd – Jægerrådsformand er på valg Kim Jepsen modtager genvalg, der er pt ikke
andre kandidater
Der drøftes angående Jægerrådets opgaver. Bør være en koordinerende omfang og ikke en
selvstændig forening.
Der er antaget en ny hundekoordinator Michelle Jørgensen pr. 1. maj.
Der afholdes Blishønejagt d. 7. december 2019.
Foreningens tidligere skydebaneformand Poul-Erik Olsson afgået ved døden.

Generalforsamlingen

Forsamlingshuset – vi medtager kaffe, der er indgang fra kl 18.00
Gennemgang af dagsorden. Henrik Kjærside foreslås som dirigent.
Regnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 til 30. september 2019 er godkendt af revisorerne.
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Regnskabet blev gennemgået ved bestyrelsesmødet.
Jørgen medbringer papirudgaver af dagsorden og regnskab.

Kommende arrangementer.
Ingen

Lerduebanen Stigsnæs.

Der er søgt om tilskud fra Slagelse Kommune på 100.000 kr. Behandlingen er igen blevet udsat af
kommunen. Beløbet skulle være bevilget – er dog ikke modtaget skriftligt. Der er møde d. 18. dec.
2019 på banen
Jægerforbundets tilskud til sportingbanen er på 36.260 kr. Der skal fremsendes regnskab til
Jægerforbundet for arbejder på mindst 75.000 kr inden 15. november 2019. Beløbet kan kræves
tilbagebetalt hvis sportingbanen ikke færdiggøres. Regnskabet er udarbejdet og underskrevet af
formand og kasserer. Kasserer indsender regnskabet med bilag.
Miljøstyrelsen har meddelt, at de ikke mener at være ansvarlig for foreningens tab på ca. 1.400 kr.
i forbindelse med forsinket udbetaling af tilskud fra skydebanepuljen. Kassereren bemyndiges til
eventuelt at indbringe sagen for Folketingets Ombudsmand. Sagen er indbragt for Ombudsmanden.

Eventuelt.
Ingen

Bestyrelsesmøder i 2019

Tirsdag d. 10. december 2019.

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober kl. 19.00 2019 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen.

Afbud. Ingen
Godkendelse af det sidste referat. ok
Meddelelser.
Fuldmagt til et dankort til kasserer. Fuldmagten er underskrevet
Generalforsamlingen
Gennemgang af dagsorden. Udsættes til næste møde.
Udskrift af regnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 til 30. september blev gennemgået. Der
er sket en markant stigning i omsætningen på lerduebanen. Der mangler dog stadig bilag som ikke
er bogført. Regnskabet udføres i dette regnskabsår som et kasseregnskab, da vi midt en ombygning
af lerduebanen. Foreningen har trods de store ombygninger på lerduebanen en kassebeholdning på
over 200.000 kr.
Kommende arrangementer.
Jagtgudstjeneste 20. oktober i tårnborg Kirke. Lene har styr på arrangementet.
Biks og banko 22. oktober i Revhuset. Lene har styr på arrangementet.
Jægeraften 24. oktober hos Baran i Flakkebjerg. Jørgen sørger for rødvin til trofæer og Lene resten
Jagt i skoven 7. november. Deltagere udtrækkes på Jægeraften.
Lerduebanen Stigsnæs.
Der er søgt om tilskud fra Slagelse Kommune på 100.000 kr. Behandlingen er igen blevet udsat af
kommunen. Der er stillet politisk spørgsmål til den allerede givne tilladelse til den påtænkte støj- og
sikkerhedsvold omkring banen. Den kan dog ikke undværes hvis miljøtilladelsens krav til
støjdæmpning skal overholdes.
Fundament til hus ved sportingbane er støbt vægge og tag er monteret, trappe er opstillet.
Jægerforbundets tilskud til sportingbanen er på 36.260 kr. Der udføres elarbejder, så vi har udgifter
over det dobbelte af Jægerforbundets tilskud inden 1. november. Beton til fundamentet er blevet
sponsoreret og stillads er stillet gratis til rådighed. Udgiften trælasten er pr. 1. oktober på knapt
22.000 kr., så udgifterne er indtil videre væsentligt under budgettet.
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Miljøstyrelsen har meddelt, at de ikke mener at være ansvarlig for foreningens tab på ca. 1.400 kr.
i forbindelse med forsinket udbetaling af tilskud fra skydebanepuljen. Kassereren bemyndiges til
eventuelt at indbringe sagen for Folketingets ombudsmand.
Eventuelt.
Ingen
Bestyrelsesmøder i 2019

Tirsdag d. 12. november 2019.
Tirsdag d. 10. december 2019.

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 13. august kl. 19.00 2019 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Kim Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen,

Afbud. Kristian Larsen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.

Ingen

Bladet.
Deadline 1. sep.
Lene sørger for labels, kuverter og frimærker.
Lene kontakter. Jagttegn, hunde, angående fremtidige aktiviteter.
Jagtgudstjeneste er fastlagt
Jægeraften, afholdes i Slagelse. Jægerrådsformand kommer og trækker lod til jagterne i skoven
samt medbringer eventuelle lodder fra øvrige foreninger i kommunen.
Biks -og Banko er fastlagt
Jagter i skoven datoer er fastlagt
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Lerduebanen, fremtiden beskrives,
Generalforsamling – Per undersøger muligheder. JL udarbejder dagsorden med valg. Udkast
vedlagt.

Kommende arrangementer.
Panzermuseum afholder friluftsmarked den 14.- 15. september. Foreningen deltager med Lene og
Gert.

Lerduebanen Stigsnæs.

Per undersøger med Anders om der er mulighed for tilskud fra Slagelse Kommune. Der søges
alternative sponsorer og fonde.
Der er søgt om tilskud fra Slagelse Kommune på 100.000 kr.

Fundament til hus ved sportingbane er støbt og det gamle hus til spidsduer er nedrevet.

Dj tilskud til sportingbanen på 36.260 kr. Betingelserne for tilskuddet granskes nærmere

Eventuelt.

Ingen

Bestyrelsesmøder i 2019

Tirsdag d. 10. september 2019.
Tirsdag d. 8. oktober 2019.
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Tirsdag d. 12. november 2019.
Tirsdag d. 10. december 2019.

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni kl. 19.00 2019 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kristian Larsen

Afbud. Kim Jensen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.

Status for nedlægning af foreningens konti i Danske Bank og overføre beløbene til foreningens konti
i Sparekassen Sjælland - Fyn. Der er stadig et uafklaret problem i Danske Bank. Afventer
udbetaling af støtte fra Miljøstyrelsen skydebanepulje.

Kommende arrangementer.
Bladet behandles bestyrelsens i augustmøde.

Lerduebanen Stigsnæs.

Miljøstyrelsen har med mail den 3. juni 2019 godkendt udbetaling af det meddelte tilsagn til
foreningen fra skydebanepuljen på 171.437,50 kr. Udbetalingsafgørelsen er dateret 28. maj 2019
og beløbet udbetales i løbet af 3 uger. Foreningen har derfor rykket for udbetalingen på mail og pr
tlf. Udbetalingen er efterfølgende sket den 20. juni 2019.
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Foreningen har den 29. maj 2019 fået byggetilladelse til maskinhuse m.v.

Der er søgt om tilskud på 100.000 kr. fra DJ puljen 2019 til etablering maskinhuse og operatørhus
ved sportingbanen. Ansøgningsmaterialet er tidligere fremsendt til bestyrelsen. DJ har den 18. juni
meddelt tilsagn om 36.260 kr. til projektet.

Per undersøger med Anders om der er mulighed for tilskud fra Slagelse Kommune. Der søges
alternative sponsorer og fonde.

Foreningen fortsætter med etablering af sportingbanen når skydebanepuljen er udbetalt. Budgettet
er på i alt 200.000 kr.

Eventuelt.

Ingen

Bestyrelsesmøder i 2019

Tirsdag d. 13. august 2019.
Tirsdag d. 10. september 2019.
Tirsdag d. 8. oktober 2019.
Tirsdag d. 12. november 2019.
Tirsdag d. 10. december 2019.

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 14. maj kl. 19.00 2019 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kim Jensen, Kristian
Larsen

Afbud.

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.

Status for nedlægning af foreningens konti i Danske Bank og overføre beløbene til foreningens konti
i Sparekassen Sjælland - Fyn. Der er stadig et uafklaret problem i Danske Bank.

Lodtrækning Bukke
Skoven
Ditte Skov
Henrik Kjærside
1. supp. Henning Pedersen
Golfbanen
Søren Skov
P. Mortensen
1. supp. Per Madsen
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Der afholdes Game Fair på Brahe Trolleborg fra 2. til 4. august 2019

Der har været en sag i Danmarks Jægerforbund hovedbestyrelse om krænkende udtaelser. Et Hb
medlem har trukket sig.
Der er lavet et oplæg til ny struktur. Den offentliggøres dog først senere og skal efter drøftelser i
efteråret forelægges på repræsentantskabsmødet i 2020.

Jægerrådets funktion drøftes. Det virker som jægerrådets informationer ikke når ud til
jagtforeningerne.

Kommende arrangementer.
Bukkemorgen - Lene tager sig af arrangementet. Arrangementet er gratis for medlemmer.

Lerduebanen Stigsnæs.
Formanden, kasserer og Per har været i Sparekassen Sjælland og fået bevilget et midlertidigt
overtræk på 130.000 kr. således at kastemaskinerne til sportingbanen kunne betales.

Der er indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om udbetaling af det meddelte tilsagn til foreningen fra
skydebanepuljen på 171.437,50 kr.

Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse til maskinhuse m.v.

Der er søgt om tilskud på 100.000 kr. fra DJ puljen 2019 til etablering maskinhuse og operatørhus
ved sportingbanen. Ansøgningsmaterialet er tidligere fremsendt til bestyrelsen.

Kim Jensen mente ikke ombygningerne på banen var planlagt godt nok og var blevet væsentligt
dyrere forventet samt at han var imod at hele foreningens formue anvendes på skydebanen.
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Der er udarbejdet projektbeskrivelse med budget for den videre udbygning af banen.

Slagelse Kommunes ejendoms administration har oplyst af de ikke kan udbetale afgrøde erstatning
ved etablering af støjvolden. Vi forventer at volden kan etableres efter høst eller må RGS betale
afgrødeerstatning.

Eventuelt.

Bestyrelsesmøder i 2019

Tirsdag d. 11. juni 2019.
Tirsdag d. 13. august 2019.
Tirsdag d. 10. september 2019.
Tirsdag d. 8. oktober 2019.
Tirsdag d. 12. november 2019.
Tirsdag d. 10. december 2019.

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær

Bilag 1:
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Etablering af sportingbane
April 2019

Historik
Flugtskydningsbanen er etableret i 1972. Arealet har været ejet af større
industriselskaber og foreningen har anvendt arealet på grundlag af 1. årige
aftaler. Slagelse Kommune har købt arealet foråret 2017 og i denne forbindelse fik
foreningen har fået en 30 årig lejeaftale på området. Dette gav mulighed for udvidelse af
aktiviteterne på banen. Foreningen har gennem de senere år opsparet en god egenkapital
med henblik på sikring af banen hvis der skulle opstå mulig ved køb af arealet eller
udbygning.
Miljøforhold
Foreningen har i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen søgt en ny miljøgodkendelse.
Ansøgningen om miljøgodkendelse er udarbejdet i samarbejde med DJ
skydebanekonsulerne. Den nye miljøgodkendelse er meddelt den 10. januar 2019.
Miljøgodkendelsen giver mulighed for udvidelse af skydetiden. Der har ikke i banens
levetid været klager over støj fra naboer eller andre. Banens beliggenhed er derfor
velegnet til en videre udbygning.
Planmæssige forhold
Banen er beliggende i et regionalt sværindustriområde og er dermed byzoneområde.
Området er lokalplanlagt med lokalplan nr. 110. Der er således ikke restriktioner på
bygninger og anlæg som kan opstår på baner beliggende i landzoneområder. Der er
således mulighed for udbygning af banen til et egentligt skydecenter. Det er dog
foreningens opfattelse at udbygningen skal ske med bygninger i god kvalitet og området
skal være indbydende at komme til og ikke karakter at være et industriområde.
Udvidelse af aktiviteter
Etape 1
Flytning af jagtbane omfattende opførelse af nyt maskinhus på 21 m² til 6
kastemaskiner for højre- og venstreside samt spidsduer. Flytningen var nødvendig for at
give plads til etablering af sportingbane hvor der hidtil har været spidsduebane.
Etablering af kortbetalingsanlæg.
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Indkøb af kastemaskiner til sportingbane.
Igangsætning af opførelse af støj og sikkerhedsvolde omkring banen. Der forventes en
byggeperiode på ca 3 år. Arbejdet udføres vederlagsfrit for foreningen af RGS-Nordic.
Arbejdet angående opførelse af nyt maskinhus er udført af foreningens medlemmer.
Arbejdet er udført i god håndværksmæssig kvalitet af personer med håndværksmæssig
uddannelse. Autorisationskrævende arbejde som elarbejde er udført af aut.
Elinstallatørfirma.
Arbejderne er udført i perioden februar/marts inden opstart af banen søndag den 7. april
2019 og har således været en forudsætning for at banen kan fungere under den videre
udbygning med sportingbane.

Etape 2
Opførelse af operatørhus på 12 m² i 2 etager til sportingbane.
Opførelse af 6 mindre maskinhuse til kastemaskiner.
Montering af installation af de nye kastemaskiner m.v.

Fremtidig udbygning
Der er ikke udarbejdet nærmere detailprojekter for den fremtidige udbygning af banen
men disse udarbejdes i takt foreningens økonomiske muligheder.
Ombygning af bagduebane.
Ombygning af trapbane.
Etablering af buebane.
Forbedring af toiletfacaliteter.
Etablering af et egentlig klubhus.
Etablering af område til hundetræning.
Udbygningen foretages i takt med der kan skaffes den nødvendige kapital og
arbejdskraft til projekterne. Rækkefølgen er ikke prioriteret.
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Bilag 2:
Syd-vestsjællands Jagtforening Sportingbane
Etape 1
Maskinhus
Fundament *
Vægge og tag
Elinstallationer
Net ved spidsduer
Kortbetaling
Kastemaskiner
Smed - boxe, søjler til net *
Nedgravning kabler m.v *
Diverse *

kr.
5.000,00
kr. 20.926,15
kr. 21.884,64
kr.
5.000,00
kr. 48.000,00
kr. 294.875,00
kr. 25.000,00
kr.
1.000,00
kr.
2.000,00

Tilskud fra skydebanepuljen

kr. 171.437,50

Total

kr. 252.248,29
Udgifterne er afholdt af
foreningens egenkapital

Etape 2
Operatørhus
Fundament
Vægge og tag
Vindue og dør
trappe
elinstallationer (tilbud 51.618,75)
Stillads
Tilslutning af maskiner

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5.000,00
30.000,00
6.000,00
5.000,00
52.000,00
5.000,00
5.000,00

Indkommende duer
Tealduer
Kanin
Kanin
sideduer
Indkommende duer
Sikkerhedsbøjler sportingbane
Støjvæg sportingbane

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00

Maskinhuse
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nedgravning af kabler

kr.

3.000,00

Sikkerhedsvægge
Støjvæg ved bagbuer

kr.
kr.

4.000,00
4.000,00

Beplantning

kr.

2.000,00

Diverse udgifter

kr.

21.000,00

Udgifter etape 2

kr. 200.000,00

Total

kr. 452.248,29

Financeringsplan
Tilskud fra Dj eller fonde
Tilsagn fra privat sponsor
Foreningens egenkapital
I alt

kr. 100.000,00
kr. 25.000,00
kr. 75.000,00
kr. 200.000,00

Budget er udarbejdet under forudsætning af at
arbejdet udføres af foreningsens medlemmer, dog
med undtagelse af aut. krævende arbejder
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Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts kl. 19.00 2019 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen
Lang, Per Pedersen, Kristian Larsen,

Afbud. ingen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.

Kursus for Allan Bentzen angående jagttegnlærer er udsat til
efteråret, da han ikke kunne få fri fra arbejde.
Lydighedskursus for jagthunde gennemføres i foråret, det annonceres
lokal og på hjemmesiden.
Der har været afholdt en kragejagt på golfbanen, der blev dog ikke
skudt nogen krager
Jørgen Lang er på kassererkursus, den 20. marts 2019 i Slangerup.

Evaluering af Kredsmøde d. 9. marts 2019. Damme Kro Møn.
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Der var ikke bemærkninger til mødet
Der udbetales kørsel til Kim 2 x 100 km – Jørgen 2 x 80 km.

Kommende arrangementer.

Udsættes til næste møde.

Lerduebanen Stigsnæs.
Ændring af jagtbanen er påbegyndt og forventes afsluttet inden
opstart den 7. april.
Banen er blevet sikkerhedsgodkendt af politiet.
Økonomi. Foreningens regnskab har hidtil været udført som et
kasseregnskab.
Der foretages fremover en opgørelse over sportingbanen med en
afskrivning over 10 år. Foreningens konti i Danske Bank nedlægges
og foreningen bruger fremover kontiene i Sparekassen Sjælland –
Fyn.
Ombygningen af jagtbanen forventes at koste omkring 75.000 kr.
Kastemaskiner og kortbetalingsanlæg er leveret og afventer
montering. I forbindelse med betaling af indkøb af kastemaskiner og
ombygning af jagtbanen forventes et kasseunderskud på ca. 40.000
kr. indtil tilskuddet fra skydebanepuljen kan udbetales. Underskuddet
finansieres af private midler.
Der skal udarbejdes et projekt med budget inden etablering af
sportingbanen.
Der skal fastsættes principper for betaling af kort m.v.
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Eventuelt.
Ingen

Bestyrelsesmøder i 2019

Tirsdag d. 9. april 2019.
Tirsdag d. 14. maj 2019.
Tirsdag d. 11. juni 2019.
Tirsdag d. 13. august 2019.
Tirsdag d. 10. september 2019.
Tirsdag d. 8. oktober 2019.
Tirsdag d. 12. november 2019.
Tirsdag d. 10. december 2019.

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 12. februar kl. 19.00 2019 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kristian
Larsen, Kim Magnussen. Allan Bendtzen (mail: ajben@slagelse.dk, tlf. 51274569)
Kim Jepsen

Afbud. ingen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.
Kim Jepsen har søgt om hundetræningsbane men ikke fået svar fra kommunen.
Der har været en henvendelse om regulering af krager og råger på Golf banen.
Hvis man ønsker opsat en rovfugle/Uglekasser kan man kontakte kommunen.

Kredsmøde d. 9. marts 2019. Damme Kro Møn (165 kr. pr deltager.)
1049489 Jørgen Lang
Carlo Olsen
Kim Jensen
Gert Jensen
Lene Jensen
Kristian Larsen

Jørgen sørger for tilmelding.
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Program for 2019.

Deadline for bladet er 1. marts.
Lerduebanen opstart d. 7. april. Hver søndag 9.00 – 12.00
Fra maj tillige onsdage 18.00 21.00 – ingen skydning påskedag og pinsedag.
I september kun søndage. Der kan komme ændringer.

Indskydning af rifler
Lørdag 27. april 8.00 til 12.00
Søndag den 28. april 8.00 til 12.00
Søndag d. 12. maj 8.00 12.00 Udtrækning af bukke.

16. maj bukkemorgen i Revhuset fra kl. 8.00 – 10.00

Kommende arrangementer.

Ingen

Lerduebanen Stigsnæs.

Duematik a/s oplyser at de nye maskiner kan leveres i slutningen af januar 2019. Der er dog d.d.
kun leveret en maskine.
Slagelse Kommune har den 8. januar 2019 meddelt en ny miljøgodkendelse af banen. Der er
klagefrist til 7. februar 2019. Kommunen har den 13. februar 2019 oplyst, at der ikke er indkommet
klager.
Der har været møde med RGS om etablering af støjvold ved skydebanen. RGS søger selv tilladelse
hos kommunen til jordflytning og nedrivning af gammel beboelse og etablering af ny vej.
Der forventes en byggeperiode på ca. 3 år. Aftalen er omkostningsfri for foreningen.
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Vi udarbejder projekt for ændringen af banen snarest.

Eventuelt.

Kim Magnussen
Hundetræning søndag formiddag grunddressur. Opstart i Revhuset i
Der undersøges om lån af terræn.

Allan Bendtzen
Vi godkender at han bliver ny jagttegnlærer. Lene undersøger med hensyn til kursusforløb. Forening
afholder omkostningerne.

Bestyrelsesmøder i 2019

Tirsdag d. 12. marts 2019.
Tirsdag d. 9. april 2019.
Tirsdag d. 14. maj 2019.
Tirsdag d. 11. juni 2019.
Tirsdag d. 13. august 2019.
Tirsdag d. 10. september 2019.
Tirsdag d. 8. oktober 2019.
Tirsdag d. 12. november 2019.
Tirsdag d. 10. december 2019.
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Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 8. januar kl. 19.00 2019 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kristian
Larsen,

Afbud. Kim Magnussen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.

Julehilsen fra Jagt og skovbrugsmuseets venner. Man kan deltage i hvis man har lyst.
Arrangementerne kan ses på deres hjemmeside.
Jægerrådsårsmøde i Kirke Stillinges klubhus den 28. januar kl. 18.30. Bestyrelses bedes møde.
Der har været møde om havvindmøller syd for Omø. Der kan opstå problemer med en
kabelfremføring over Madevejen og hen over skydebanen.
Forhold omkring nyjægere blev drøftet. Foreningen mener det hører under Jægerrådet.
Til næste møde indkaldes jagthundeinstuktør og evt. kommende jagttegnslærer.
Kasserposten er ændret i Sparekassen Sjælland-Fyn. Fuldmagter er underskrevet. Danske Bank
afventer, da det er et spørgsmål om foreningen afvikler disse konti.
Jørgen kontakter DJ om kasser ændringen og kontakter Lise om overdragelse af regnskabet. DJ har
et Kassererkursus som han tilmeldes.

Program for 2019.
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Deadline for bladet er 1. marts.
Drøftes skydetider i skydebaneudvalget.
Riffel. Indskydningerdatoer oplyses af Ole Madsen
Der afholdes Bukkemorgen i Revhuset.

Kommende arrangementer.

Ingen

Lerduebanen Stigsnæs.

Duematik a/s oplyser at de nye maskiner kan leveres i slutningen af januar 2019.
Kommunen har udarbejdet udkast til miljøgodkendelse. Jægerforbundet har sendt bemærkninger til
udkastet.
Slagelse Kommune har den 8. januar 2019 meddelt en ny miljøgodkendelse af banen. Det er meget
positivt og hurtigere ned forventet.
Per arbejder videre med RGS om etablering af støjvold ved skydebanen.
Der afholdes et møde i skydeudvalget med henblik på udarbejdelse af detailprojekt for banen.

Bestyrelsesmøder i 2019

Tirsdag d. 12. februar 2019.
Tirsdag d. 12. marts 2019.
Tirsdag d. 9. april 2019.
Tirsdag d. 14. maj 2019.
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Tirsdag d. 11. juni 2019.
Tirsdag d. 13. august 2019.
Tirsdag d. 10. september 2019.
Tirsdag d. 8. oktober 2019.
Tirsdag d. 12. november 2019.
Tirsdag d. 10. december 2019.

Eventuelt.

Ingen

Jørgen Lang
Sekretær

26

