
 1

 
 
 
 
 

Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF på  
Filtvet Fremad sitt klubbhus torsdag 9/3 2005 Kl 18.00 

 
 

Harald Larsen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen. 
Det deltok 14 personer inkludert styret. 
 
 
- Godkjennelse av dagsorden.  
  OK 
 
 
- Valg av møteleder og referent.  
  Forslag på Arne Antonsen som møte leder og Terje Hyttebakk som referent. 
  Disse ble valgt. 
 
 
- Styrets årsberetning. 
  Harald Larsen leste styrets årsrapport for 2005. 
  Kommentarer: Ingen 
 
  Harald gikk gjennom årsrapport fra fiskeutvalget i stikkordsform 
  Ingen bemerkninger til rapporten. 
 
- Regnskap 
  Line Johansen gikk gjennom Årsregnskap SHJFF for 2005, som er revidert og  
  funnet i orden. 
  Kommentarer: Det frem kom ingen 
  Regnskapet godkjent. 
 
 
- Budsjett 
  Line Johansen gikk gjennom budsjettforslaget som har en balanse på kr.: - 4700,- 
  Det var ingen kommentarer. 
  Budsjettet godkjent. 
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- Innkommende saker 
  Forslag fra Terje Hyttebakk: 
  Øke antallet mulige gjestjegere på Rådyr jakt fra 2 til 4 personer.  
  Dette ble godkjent etter avstemming med 8 stemmer for forslaget og 6 mot. 
 
  Forslag fra styre: 
  Gi Styre mandat til å forandre Rådyr reglementet, ved behov uten å måtte spørre Årsmøtet. 
  Dette ble godkjent etter avstemming med 9 stemmer for forslaget og 5 mot. 
 
Line Johansen holdt en tale og delte ut gave og blomster til vårt nye Æresmedlem: 
Harald Larsen. Harald holdt takketale.  
 
Tok en pause med mer kaffe og en strekk på beina. 
 
- Valg 
  Kjell Arne Sotnedal kjørte gjennom valget raskt og greitt. 
  Kjell Arne har inntrykk av at medlemmene i fiskeutvalget blir kontaktet i forbindelse med 
aktiviteter i utvalget 
  Har avviklet hundeutvalgte da det ikke er tatt høyde for noen aktiviteter i 2006. 
 
Årsmøte ble hevet kl 19.20 
 
 
 
Etter årsmøte ble det avholdt et medlemsmøte. 
 
Kjell Arne måtte ha mange telefoner for å få kabalen til å gå opp i år. Etterlyser hvordan vi 
kan få med de yngre i større grad. Styre må forsøke å finn virkemidler for å få med flere unge. 
 
Spørsmål om virkningen av automat kalkeren. Det var ingen fra uvalget til stede. Arne 
Antonsen har inntrykk av at gjennomgangsmelodien på den er PROBLEMER. Utvalget har 
snakket om å gjøre den om til en stor skjellsand brønn. 
 
Aklangen 
Jobber med å forhandle frem en avtale med grunneierne. Forbundet oppfordrer til å søke om 
midler til slike prosjekt. Fiskeforvalteren hos fylkesmannens miljøvern avdeling er positiv til 
å flytte fisk fra rødvannet dit.  
 
Hareprosjektet 
Satt ut 28 harer i 2005. Noen observasjoner i høst og før jul, men noe skuffende. 
Revne er på vei ned og måren på vei opp. Kanskje det er litt tidlig å sette dem ut etter 5 uker? 
Sven er stadig i kontakt med Frøshaug om prosjektet. Han mener det er mye Ravn på Hurum, 
og selv om Harene settes ut i tettende og plantefelt blir det stort fra fall.  
Døgnrytme forskyving til å være dag aktive kan være et moment. 
På Lillestrøm har man laget en større innhegning i skogen med 90 cm gjerde og tak, dette er 
det beste prosjektet han kjenner til. Sven ser for seg å holde på videre i 2006. 
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Hytteutvalget 
Skal kjøpe inn nye ovner til hyttene på Rødvannet. Anders Olaussen skal se på muligheten til 
å skaffe strøm aggregat ved å sette sammen et fra noen defekt som er blitt brukt ved 
veivedlikehold, og dermed en rimeligere løsning for foreningen.  
Dugnadene starter når snøen er borte. 
 
Veien til Rødvann 
Snakket med grunneier om vedlikeholdsbehovet. Har lovet at veien skal fikses. 
 
Terje gjord rede for noen planer jaktutvalget har jobbet med.  
Jaktutvalget har snakket om en alternativ forvaltning av rådyr i borregaard 3. 
Forslag om å leie ut rådyrjakten i område til 4 medlemmer på anbud for en periode på 3 til 4 
år med en minimums pris på f.eks. Kr.: 4.000,-. Med tilgang til nøkkel til bommen for å kunne 
disponere 1 bil. I pakken inngår også småviltkort for hele terrenget til SHJFF, det vil være 
åpent for småviltjakt i området for alle medlemmer som tidligere. Legge inn klausuler hvor 
styret kan gå inn å regulere antallet løyver og å si oppavtalen ved mislighold. 
Jegerne har mulighet til å leie hyttene på samme vilkår som andre medlemmer. 
 
Line har snakket med kvinnekontakten i fylkeslaget, som er ute etter å få til noe i retning av 
planene for Borregaard 3 for kvinner i fylket. 
Usikkert hvordan Borregaard vil stille seg til dette. Framleie? 
Jaktutvalget ser videre på forvaltningen i Borregaard 3. 
 
Forring av rådyr 
Det foregår ikke noen organisert forring av rådyr i regi av foreningen tross store snø mengder. 
Det foregår sporadisk forring i privat regi. 
Jaktutvalget ser på eventuelle løsninger for hvordan man kan sette dette i system. 
 
WWW 
SHJFF jobber med å etablere en web side for lettere å få ut informasjon og markedsføre seg. 
Håper å få dette opp å gå i løpet av våren. 
Det er mulig å søke Hurum E-verk om midler til slike ting. 
 
Hund/sau dressur 
Det er usikkerhet om Marit Hennum jobber med hund/sau dressur lenger. 
Må sjekke om det er muligheter for dette i vårt område. 
 
Ønsker velkommen til et nytt år i SHJFF 
 
Medlemsmøte hevet kl. 20.20 
 
 
   
 


