Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening torsdag den 25.september 2017 kl. 1900.
Sted: Herluf Trolles vej 60, Jan Andersen,4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, John Vinsbøl, Finn Hvid Bertelsen, Jan Andersen og
Steen Thaulov.
1:Godkendelse af referat fra 24.august 2017:
-

Referatet er godkendt og er lagt på hjemmesiden ved Frank Lilholm.

2: Evaluering af afholdte arrangementer
- Ræveslæb den 31. august 1600 blev aflyst.

- Foreningernes dag er 2. september 2017. Næstved Jagtforening havde mange
besøgene. En positiv dag for Næstved jagtforening.
- Markprøve søndag den 3. september overtegnet og stor succes.
3: Kommende aktiviteter.
- Kulturnat den 6. oktober, Næstved Jagtforening deltager med samme koncept som sidste

år.
- Vildt madlavningskursus i samarbejde med DOF gennemføres igen i efteråret startende
den 12. oktober fra 18-2120, med 5 mødegange, hver anden torsdagen. Tilmelding se
Næstved Jagtforenings hjemmeside.
- Pølsekursus i Kalundborg den 16. november 1800, der er 12 pladser, tilmelding til John
Vinsbøl.
- Generalforsamling fastsættes til 6. februar 2018. Muligheden for at få Bjarne Frost til at
tale om Gåsejagt overvejes. Evt. lån af Brolæggervænget 13 aftales efterfølgende.
- Tur til Susågården planlægges den 21. april 2018. Aktiviteten er lagt på medlemsnettet.
Tovholder Ole Nyvang.
- Hjortebrøl -Tur til Dyrehaven planlægges i efteråret 2018, dato fastsættes efter aftale
med Skov- og Naturstyrelsen. Det er Næstved Jagtforenings ambition fremadrettet at
tilbyde medlemmerne enten en årlig efterårstur til Dyrehaven eller en messe/jagtudstilling i
Danmark evt. Sverige.
- Jagttegnskursus oprettes over de tre sidste weekender i april 2018. Undervisningssted
enten Brolæggervænget 13, 4700 Næstved eller Skytteforeningens lokaler på Præstøvej
samt forventelig skydebaner i Næstved og/eller Vordingborg. Planlægningsgrundlaget er
8-15 elever, rammebudgettet til instruktører, lokaler mv er 15.000,- kr. og prisen per elev
sættes til 1500,- kr. Første gang kurset oprettes er det ikke afgørende, at det giver
overskud til foreningen. Der udsendes Nyhedsbrev til Næstved jagtforenings medlemmer
og kurset annonceres på Kredsens- og Næstved jagtforenings hjemmesider samt på
FACEBOOK. Erfaringer fra sommer 2017 er, at annonceringen skal være bredere:
Muligheden for at få ”Næstved Jagtforenings hjemmeside” til at komme op, når man søger
på ”Næstved Jagttegn” iværksættes, således at interesserede umiddelbart henvises til

hjemmeside med mulighed for tilmelding. Tilmeldings fristen fastsættes til 1. februar med
henblik på rettidigt tilmelding til prøver mm. Jagttegnskursister tilbydes medlemskab af
Næstved Jagtforening, og et gratis skydekort med 100 duer til Næstved
Flugtskydningscenter for dem der består jagtegnsprøven.
Hundeudvalget:
- Pause indtil januar.
Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Der er fortsat dialog med Næstved kommune, det går
fremad, men fortsat meget langsomt. Sagen ligger fortsat i Natur- og Miljøklagenævnet.
Susan Jørgensen følger op på status.
- Der er booket baner på Karrebækstorp skydebane 28. april og 12. maj 2018.
Flugtskydningscentret (NFC):
- Frivillig jagtprøve i 2018 planlægges gennemført 21. april 0900-1300 på NFC. Gert Wulff

står igen for tilmelding og gennemførelse af den teoretiske prøve. Der arbejdes på at få
tilsagn fra i alt tre censorer. Danmarks jægerforbund er orienteret om dato mm.
- Muligheden for at gentage ”Åben Skole” arrangement med Næstved kommune og
Flugtskydningscenteret og Næstved Jagtforening søges gentaget i foråret 2018.
Arrangementet har stor bevågenhed i Næstved kommune.
Øvrige aktiviteter:
Intet at bemærke.
4. Økonomi.
- Poloshirts til instruktørerne med Danmarks Jægerforbunds logo er udleveret.
- Medlemssituationen, antallet er fortsat i størrelsesordenen ca. 450.
- Hundeudvalget:

23.929,16

- Driftskonto:

53.003,33

- Opsparingskonto:

380.012,59

4. Eventuelt:
Kommende bestyrelsesmøde den 1. december julemøde.

