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Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF på  
Filtvet Fremad klubbhus torsdag 3/3 2005 Kl 19.00 

 
 

Harald Larsen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen. 
Det deltok 19 personer inkludert styret. 
 
 
- Godkjennelse av dagsorden.  
  OK 
 
 
- Valg av møteleder og referent.  
  Forslag på Harald Larsen som møte leder og Terje Hyttebakk som referent. 
  Disse ble valgt. 
 
 
- Styrets årsberetning. 
  Harald Larsen leste styrets årsrapport for 2004. 
  Kommentarer: Ingen 
 
 
- Regnskap 
  Line Johansen gikk gjennom Årsregnskap SHJFF for 2004, 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.: - 100,- 
  Trond Sværen utdypet at det ikke var satt opp utgifter til ettersøksavtale. 
  Det var ingen andre kommentarer. 
  Budsjettet godkjent. 
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 På bakgrunn av rask behandling av de første sakene foreslo Trond Sværen at man skulle lese 
opp alle utvalgsrapportene. Dette var det enighet om. 
 
Sverre Georgsen leste Årsrapport for 2004 fra fiskeutvalget. 
Det ble diskutert litt rundt hvordan man skulle få et bedre salg av fiskekort. 
Det vil bli etablert en side på: inatur.no hvor man også vil kunne få kjøpt fiskekort. 
Det ble etterlyst regelverk for fiske. Står dette på fiskekortene? 
Ønske om salgssted for fiskekort i Filtvet. Joker? 
Ingen andre kommentarer. 
 
Trond Sværen leste Årsrapport for 2004 fra Jakt og Oppsynsutvalgene. 
Gjorde kort rede for fellings statistikk. Fellings % for Rådyr 15,5 % 
Jobber med et felles skytebane alternativ for begge foreningene i Avgrunnsdalen. 
Er i dialog med Skifte eiendom, Hurum kommune og Landbruksnemda. 
Hareprosjektet har 2 setter, 1 han hare og har bestilt 1 drektig sette.  
Det er så langt satt ut 38 harer 
Det var ingen flere kommentarer.  
 
Arne Antonsen leste Årsrapport for 2004 fra Hytteutvalget. 
Utvalget skal starte med vedhogst nå i vinter og få hjelp av Turistforeningen til  
å frakte dette med snøskuter.  
Det var ønske fra en av de fremmøtte å rydde ved Daleby. 
Dette kan kun gjøres etter søknad til Fylkesmannens miljøvern avdeling da området er vernet. 
Det var ingen andre kommentarer. 
 
Harald Larsen leste opp Årsrapport for 2004 fra Hundeutvalget. 
Det kom kraftig kritikk at det hang igjen bånd som markerer spor start etter oss, dette er ingen 
god reklame for våre aktiviteter. 
Det var ingen andre kommentarer. 
 
Søndre Hurum JFF har i dag ca 170 medlemmer. 14 personer gikk ut av foreningen og det 
kom inn 10 nye medlemmer i 2004. Enkelte synes det begynner å bli kostbart å være medlem 
etter at forbundet fjernet muligheten til medlemskap uten tidskrift. 
 
Hadde en kort pause med enkel bevertning og en bein strekk.  
 
- Innkommende saker 
  Det har ikke kommet inn noen forslag til saker til årsmøtet 
 
Harald Larsen holdt en tale og delte ut gave og blomster til vårt nye Æresmedlem: 
Trond Sværen 
 
Harald delte ut blomster til Arne Antonsen, Øydis Kveta og Ulf Jørgensen da disse i år går ut 
av styre i Søndre Hurum JFF 
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- Valg 
  Kjell Arne Sotnedal kjørte gjennom valget raskt og greitt 
Se vedlagt valgliste for SHJFF 
 
Årsmøte ble hevet kl 19.45 
 
 
 
Etter årsmøte ble det avholdt et medlemsmøte. 
 
Det var ønske om et medlemsmøte i forbindelse med skytebane på Avgrunnsdalen/Fuglemyr  
når det nærmet seg muligheter for å ”overta” driften av områdene. 
 
 
Trond Sværen orienterte om status etter samtale med Skifte Eiendom og Hurum kommune 
angående overdragelse av Fuglemyr/Avgrunnsdalen. 
Det foreligger ingen mulighet pr. dato å foreta skyteprøve på baneanleggene. 
 
Trond Sværen åpnet for en uformell diskusjon om forvaltning av Rådyr. 
Noen stikkord over diskusjonen: 

- Dårlig beite, tett skog uten under vegetasjon? 
-  Feil/kraftig avskyting? 
- Gaupebestand? 
- Økt tetthet av Rev? 
- Snøforhold? 

 
 
 
Medlemsmøte hevet kl. 20.10 
 
 
   
 

 
 

 


