
 1

 
 
 

Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF på  
Hurum ungdomsskole mandag 4/4 2011 Kl 18.30 

 
 

Per Ivar Gundersen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen. 
Det deltok 29 personer, inkludert styret. 
 
 
- Godkjennelse av dagsorden.  
Godkjent. 
 
 
- Valg av møteleder og referent.  
Møteleder: Per Ivar Gundersen 
Referent: Terje Hyttebakk 
 
 
- Styrets årsberetning. 
Per Ivar leste styrets årsberetning for 2010 
 
 
 
- Regnskap 
 Line Johansen gikk gjennom Årsregnskap SHJFF for 2010, som er revidert og funnet i orden.  
Sum beholdninger: kr.: 198 116,53 (286 001,01 i 2009) 
Driftsresultat: kr.: - 84518,- 
 
Line mente 2010 er et sorgens kapitel økonomisk sett. Underskuddet skyldes Fuglemyr 
Skytebane som har kostet oss 111 000,- i 2010. 
Regnskapet godkjent. 
 
 
 
- Budsjett 
Line Johansen gikk gjennom budsjettforslaget som er laget på grunn lag av tall fra 2010. 
Forslaget har en balanse på kr: - 80100,- 
Det ble en del diskusjon i forbindelse med at man ikke kunne godkjenne et budsjett med 
denne balansen. Ble snakket om potensielle inntekter.  
Det ble pekt på at alle aktivitetene bør kunne stå seg økonomisk. Dette gjelder spesielt jakt og 
Fuglemyr Skytebane.  
Beløpet for inntekter fra Fuglemyr ble justert opp til kr.: 80 000,- 
Balansen på det nye budsjettet blir da kr.: -100,-  
Budsjettet godkjent. 
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- Innkommende saker 
Forslag fra Odd Erling Andreassen: 
Det burde åpnes for å selge gjestekort pr dag, weekend og sesong. 

- Det var enstemmig å beholde dagens ordning med kjøp dag for dag. 
 
 Forslag fra Ove Raymond Haugerud: 
Oppheve alle gjeldene jakttider, fredninger og begrensninger. 
Benytt til enhver tid gjeldende jakttidsramme fra DN som jakttider i SHJFF. 

- Dette ble vedtatt mot en stemme å innføre dette i områder som ikke ligger under 
grunneierlaget for jakt og fiske. 

 
 
 
- Valg 
Bjørn Tore Hansen kjørte gjennom valget.  
Valget gikk bra, så nær som å finne kandidat som sekretær. 
Fortsetter med å jobbe for å finne en person til vervet. 
 
 
 
 
 
 
 
- Eventuelt/medlemsmøte 
 
Fuglemyr skytebane 
Per Ivar orienterte om status for skytebanen. Vi har pr i dag konsesjon for å kunne skyte på 
Fuglemyr tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.00 til 20.00 med noen begrensninger i juli og 
oktober og storhelger. Dette er sendt inn klage på dette vedtaket til fylkesmann med 
argumenter for en økt tilgang. Dette er sendt videre til KLIF (gamle SFT).  
KLIF har sendt dette tilbake til fylkesmannen for å få en konkret anbefaling. 
Det er sannsynlig at tilgangen blir økt. Per Ivar jobber videre med å argumentere overfor 
fylkesmann og departement for øke tilgangen og få fortgang i saken. 
Når saken er behandlet i departementet er konsesjonen endelig. 
 
Noen punkter som ble diskutert: 

- Vurdere å re forhandle kontrakt med Statsskog. 
- Det etterlyses forutsetninger i leieavtalen om en konsesjon som gjør det mulig å kunne 

drive anlegget. 
- Statsskog har en policy om å selge hytter og hus. Det sies at andre lag/foreninger i 

lignende saker har fått videre ført sine leiekontrakter. 
- Anlegget har serie låser. Jobber med å sette inn nye låser, slik at man kan mangfoldig 

gjøre nøkler og selge adgangskort til interesserte, slik at man får inn midler for dekket 
en del av utgiftene. 

- Status på elektroniske skivene er noe uviss. Må gjennom gå kontrakt for å se om det 
ligger noen klausuler rundt bruken av disse. Erstatning ved defekter etc.  
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Priser på jakt 
Foreningen har utgifter til jakt og fiske som ikke dekkes av kort salget i dag. 
Hva er en akseptabel pris økning? Ble en livlig diskusjon.  
Det var forståelse for at dette skal være i størst mulig grad selv finansiert. 
Styre skal vurdere størrelsen av en pris økning. 
 
 
 
 
- Utvalgenes årsrapporter. 
 
Hytteutvalget: 
Harald Larsen redegjorde for hytteutvalgets aktiviteter i 2010. 
Ny terrasse og ny ved bod. 
 
Jaktutvalget: 
Hasse Amundsen gikk gjennom aktivitetene i jaktutvalget i 2010. 
Lite oppmøte på leirduebanen og lite vilt. 
 
Fiskeutvalget: 
Sverre Georgsen redegjorde for aktivitetene i fiskeutvalget 2010. 
Kalket vannene med 27 tonn kalk. Flyttet fisk til Langvann, Røskestad, Aklangen og 
Sandungen. Lite vann i vassdraget 
 
Oppsynsutvalget: 
Trond Sværen redegjord for aktiviteter i oppsynet 2010. 
Sjekke fiskekort. 
 
Det er registrert felling av totalt 36 Rever i ”Hurum”. Alle anmodes til å registrere fellinger av 
rovdyr og kråkefugl til Trond Sværen. 
 


