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Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF på  
Hurum ungdomsskole mandag 24/3 2010 Kl 18.30 

 
 

Per Ivar Gundersen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen. 
Det deltok 24 personer, inkludert styret. 
 
 
- Godkjennelse av dagsorden.  
Innkalling til årsmøtet ble annonsert i RHA 15.mars, det var en misforståelse som førte til den 
noe sene annonseringen. Innkalling godkjent. 
 
 
 
- Valg av møteleder og referent.  
Møteleder: Per Ivar Gundersen 
Referent: Terje Hyttebakk 
 
 
 
- Styrets årsberetning. 
Per Ivar leste styrets årsberetning for 2009. Borregaard har lagt ut sin eiendom på Hurum for 
salg, uvisst hva som skjer med dette.  
Vi forholder oss til vår 5-års kontrakt, med 1-års oppsigelse. 
 
 
 
- Utvalgenes årsrapporter. 
Jaktutvalget: 
Ove Raymond gikk gjennom årsrapport fra jaktutvalget og fellings rapport. 
Fellingsstatistikken viser en positiv utvikling på observasjoner av småvilt. 
 
Fiskeutvalget: 
Rune gikk gjennom årsrapport for fiskeutvalget. 
 
 
Hytteutvalget: 
Harald Larsen redegjorde for hytteutvalgets aktiviteter i 2009. 
Det ble i fjor søk om å sette opp et nytt vedskjul ved Rødvannshytta. 
Fikk avslag i kommunen om å bygge dette, anket avgjørelsen til Fylkesmann og fikk medhold 
i vår klage. 
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Oppsynsutvalget: 
Per Ivar redegjorde for oppsynsutvalget sine aktiviteter. 
Ingen spesielle saker, ”kun” de vanlige maset om båndtvang til de samme personene som ikke 
forholder seg til dette. 
 
 
- Regnskap 
 Line Johansen gikk gjennom Årsregnskap SHJFF for 2009, som er revidert og funnet i orden.  
Sum beholdninger: kr.: 286 001,01 
Driftsresultat: kr.:+ 12 458,41 
Regnskapet godkjent. 
   
 
 
- Budsjett 
Line Johansen gikk gjennom budsjettforslaget som er laget på grunn lag av tall fra 2009. 
Vi har utfordringer med å dekke inn utgiften til leie og drift av hyttene. 
Har ikke budsjettert med inntekter på jegerprøvekurs, da det ikke er fastsatt noe konkret ennå. 
Det vil komme store utgifter for å komme i gang på Fuglemyr skytebane, disse vil bli delt 
med de andre lagene. Budsjettert med kr.: 60 000,- til banen. 
Budsjettet har en balanse på kr.: - 62 800,- 
Budsjettet godkjent. 

 
  
  
- Innkommende saker 
Ingen innkommende saker til Årsmøte. 
 
Orientert om å vurdere å melde foreningen ut av Norges Jeger og Fiske Forening, da man 
føler at vi får for lite igjen av det som blir betalt inn i kontingent. 
Det var tenkt å fremme saken for Årsmøtet i dag, men ble utsatt slik at alle momentene blir 
presentert før en avstemning.  
Det kreves flertall for utmelding 2 årsmøter på rad for å være gjeldene.  
 
 
 
- Valg 
Terje Hyttebakk tok oss gjennom valget. Fulgte valg komiteen sin innstilling. 
I tillegg ønsket hytteutvalget å få med et ekstra medlem: Ivar Storvik. 
Fiskeutvalget har 2 åpne plasser, utvalget ser ikke behov for å fylle disse plassene nå og blir 
derfor stående åpne. 
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- Eventuelt/medlemsmøte 
Fuglemyr skytebane 
Jan Luther orienterte om status for skytebanen. Prosessen har pågått i et år. 
Måtte ta ny støymåling, da fylkesmannen ikke god tok den opprinelige støymålingen gjort for 
forsvaret. Dette kostet oss ca kr.: 30 000,- Avgrunnsdalen og Rødbysetra ligger innenfor rød 
sone på det nye støykartet. Dette medfører at klager fra disse under høring vil bli vurdert 
nøye. Fått flere henvendelser fra Trond Øye på Rødbysetra. Høringsfristen er 12. april 2010. 
 
Elg 
Det har i vinter blitt foretatt fly telling av Elg. Det var ikke ideelle forhold under tellingen.  
Det ble observerte 35 elger. Ingen observasjoner av Hjort. 
 
Revejakt 
Foreningen har arrangert kurs i lokking av rev. De som deltok syntes dette var interessant. 
 
Det er ikke aktuelt å øke arealet for jakt på rev utover området i Oredalen, utenfor ordinær 
jakt tid for småvilt. 
 
Skal ha premiering for felling av predator i samarbeid med grunneierlaget.  
Premier vil kun bli delt ut til medlemmer av SHJFF eller Grunneierlaget. 
 
Priser 
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. Eventuelt nye priser må presenteres 
i INFO 2010. Overbukking av Rådyrløyver eller ha ditt ”eget” dyr?  
Differensiering av pris etter hvilket området man søker løyve? 
Selvkost for rådyrløyve i grunneierlaget er kr.: 750,- 
 
Spill / leikplasser 
Det har ved flere anledning blitt registrert spill/leik plasser, for at dette skal ha tatt med i 
planlegging av hogst. Det viser seg at disse registreringene er blitt ”borte”? Trenering?  
Foreningen tar et initiativ for å få alle kjente plasser registrert via Torger Ugstad. Aktuelle 
personer å ha med: Trond Sværen, Odd Ivar Myhre, Rune Hjorth, Tommi Bordvik og Einar 
Andreassen… 
 
Daleby hytta 
De sies at Daleby hytta går med overskudd, men det er ikke levert inn regnskap. 
Ta kontakt og kalle inn Per Furuholt til neste styremøte for orientering. 
 
Rydding av kraftgater 
Det er ryddet i kraftgata på vest siden av Langvann, det ligger trær etc. som gjør stia er 
ubrukelig. Hvem har ansvar for å rydde opp etter slikt arbeid? 
 
Medlemsmøte 
Vurderer å ha et medlemsmøte etter ferien, for å orientere om status Fuglemyr skytebane. 
Eventuelt leie inn en foredragsholder til møte. 
 
 
Møte ble hevet kl 20.50 
 


