Referat fra ekstraordinær
generalforsamling i Søndre Hurum JFF
«Fuglemyr skytebane torsdag 23 August 2012 kl. 18:00»
Anders Olaussen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen. Deltok totalt 17
personer, inkludert 6 fra styret.
1. Valg av møteleder
- Anders Olaussen valgt som møteleder
2. Valg av referent samt 2 personer til å godkjenne referat
- Odd Erling Andreassen valgt til referent
- Trond Sværen og Sverre Georgsen valgt til å underskrive referatet
3. Valg av ny leder i SHJFF
- Bjørn Tore Hansen fra valgkomiteen fremmer Pål Søbye som eneste kandidat.
- Enstemmig vedtatt
- Pål Søbye er valgt frem til ordinær generalforsamling 2014.
4. Info fra skytebaneutvalget om fuglemyr
- Det ble informert om status ift saken med fylkesmannen og rødby sætra, fokus i
2012 og foreløpi planer/tanker for 2013.
- Forsamlingen ble utfordret på hva man kan bruke fuglemyr til, forslag fra
forsamlingen:
o Åpne mer kafe drift i sammenheng med andre aktiviteter
o Gjøre elektroniske skiver mer tilgjengelig (informere, kurs på anlegg,
vedlikehold)
o Ladekurs
o Parteringskurs/ håndtering av felt vilt
o Fluekurs
5. SHJFF i 2013
- Styret informerte om fokus fremover.
o Satsing på barn og ungdom
o Satsing på økt aktivitet for kvinner
o Samarbeid med statskog
o Samarbeid med fylket
o Fremtidig samarbeid med Nordre Hurum JFF
Ingen i forsamlingen var negative til å innlede ett samarbeid med
Nordre Hurum JFF
Det ble informert om samarbeid ift fiskeutvalget med NHJFF
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o Samarbeid med Røyken og Hurum sportskytterlag ble tatt opp som noe
man burde starte å se på og ha i tankene.
Fiskeutvalget
o Planer for 2013 ble lagt frem for forsamlingen
Utbedre kalkemuligheter
Jobbe med fylket for helikopter kalking hver andre år
Reparere kalkeanlegg i tossensæter bekken
Gytebekk i sandungen med NHJFF
Flytte fisk
Følge opp Södra med vannstand og ny demning
Tynning av abbor
Hytteutvalget
o Øke aktiviteter i 2013
En ekstra dugand på hyttene
Aktivitetsdag for hele familien på rødvannet
Utleie og oppfølging av hyttene
Jaktutvalget
o Det ble kommentert at rådyrbestanden er vesentlig dårligere enn tidligere
år, det ble spekulert i om dette skyldes økt bestand av Gaupe.
Det ble fremmet at vi som forening bør se på mulighetene for å
jakte gaupe.

Ingen innkomne saker

Møtet ble hevet kl. 20:00

____________________________
Odd Erling Andreassen
Sekretær
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