Næstved Jagtforening – Nyhedsbrev nr. 2 - september 2015.
Helt usædvanligt udkommer der to nyhedsbreve i samme måned.
Det skyldes dels at bestyrelsen gerne vil informere om et par kommende initiativer og dels at det er nu, der
er tid til at sætte sig til tasterne inden jagtsæsonen for alvor går i gang.
Samarbejde med Næstved Skytteforening om opførelse af nyt 100 m jagtanlæg på Ny Præstøvej 320:
I forbindelse med at Næstved Skytteforening ønsker at opføre nye udendørs pistolbaner og udvide
klubhuset på Ny Præstøvej 320, har bestyrelsen i Næstved Jagtforening besluttet at udnytte muligheden for
at indgå et samarbejde med Skytteforeningen om at opføre et nyt 100 m jagtanlæg med op til 8 baner med
elektronisk markering i tilknytning til det eksisterende anlæg.
Der er i dag mulighed for at skyde på 200 m baner og den mulighed vil også være tilstedet i fremtiden.
Selve arbejdet med at projektere anlægget og sørge for myndighedsbehandlingen forestås af DGI’s
skydecenter i Vingsted.
Ansøgning om miljøgodkendelse m.v. ligger for tiden til behandling i Næstved kommune.
Når vi ved hvornår der kan forventes meddelt tilladelse og kender de endelige vilkår vil der blive indkaldt til
et fælles informationsmøde for Næstved Jagtforenings medlemmer og Næstved Skytteforenings
medlemmer.
Arbejdet forventes i vid udstrækning udført ved frivilligt arbejde og der vil blive mulighed for at bidrage til
finansieringen ved at købe folkeaktier. Der vil løbende komme mere information herom på hjemmesiden
www.naestvedjagtforening.dk
Kulturnat i Næstved den 2. oktober 2015:
Næstved Jagtforening vil for første gang deltage ved Kulturnatten. I samarbejde med Hotel Vinhuset og
Ungdomsskolens jagttegnselever vil vi deltage med en stand ved Hotel Vinhuset. Her vil blive natursti for
børn, mulighed for at se en vildtparade, smage på vildt i hotellets gårdhave og høre Næstved
Jagthornsblæsere.
Vi vil gerne kunne præsentere en alsidig parade, med forskellige jagtbare arter. Imidlertid kan datoen blive
lidt af en udfordring. Skulle der blandt medlemmerne være nogle, som skal på jagt den 1. oktober og som
vil hjælpe med lidt vildt til det gode formål bedes de kontakte John Vinsbøl mail: jpvi@sceu.dk.
Ellers er alle meget velkomne ved Jagtforeningens stand ved Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads,
Næstved den 2. oktober kl. 18.00 – 21.00. Hotel Vinhuset vil i dagen anledning servere en særlig vildt-menu
i Vinhuskælderen og der vil være mulighed for at købe en portion vildtgryde i gårdhaven.
Foreningernes Dag den 5. september 2015:
Som tidligere annonceret deltog Næstved Jagtforeningen også i år i Foreningernes Dag.
På trods af vejret var standen godt besøgt.

Vi havde besøg af Næsted Jagthornsblæsere, der gav eksempler på deres kunnen. Det foregik ved standen,
men kunne høres over hele Rådmandshaven.
John Vinsbøl’ 7½ uger gamle ruhårs-hvalpe var et trækplaster. Flere af børnene spurgte om man kunne
vinde en hvalp. Hvalpene var dog solgt.
Det vagte også begejstring hos børnene at de kunne få lov til at røre ved forskellige ænder.
Og som sædvanlig var smagsprøver – i år suppe kogt på duer - en succes. Da dagen var omme var der
udleveret i alt 300 kopper suppe.
Der var også anledning til at få nogle gode snakke om jagt og natur i al almindelighed samt rydde diverse
misforståelse af vejen. Bl.a. troede en besøgende ikke at vildt kunne spises. Hun troede det bare blev
gravet ned. Hun måtte indrømme at suppen smagte fortræffeligt.

Vi forventer også at deltage på Foreningernes dag i 2016 og har du lyst til at deltage så sæt allerede nu
kryds i kalenderen den 1. lørdag i september 2016.
Husk at Næstved Flugtskydningscenter i september holder åbent på lørdage fra kl. 09.00 – 16.00
Knæk og bræk
På bestyrelsens vegne
Susan Jørgensen

