Næstved Jagtforening – Nyhedsbrev -Januar 2019
Så er vi igen ved at være ved enden af en jagtsæson og det er tid til at tage hul på sæsonen for det mere
organisatoriske arbejde.
Der indkaldes derfor til Ordinær generalforsamling i Næstved Jagtforening.

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00
Sted: Appenæs Forsamlingshus, Appenæs Bygade 101, 4700 Næstved
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest den 1.
februar 2019.
Under punktet eventuelt vil der bliver valgt/udpeget delegerede til kredsmødet på Damme Kro –
lørdag den 9. marts 2019.
Efter Generalforsamlingen får vi besøg af dyrlæge Søren Skovsgaard, Skovsgaard Dyreklinik i
Herlufmagle, der vil fortælle os om, hvordan vi kan yde førstehjælp til vores hunde.

Som sædvanlig vil der være lidt forplejning under generalforsamlingen.
Har du interesse i hvordan Danmarks Jægerforbund skal udvikle sig og hvordan den fremtidige
struktur derfor skal være bør du møde op og stille dig til rådighed som delegeret ved kredsmødet på
Møn den 9. marts 2019. Her får du får mulighed for at møde hele kredsbestyrelsen, det lokale
Hovedbestyrelsesmedlem, direktøren for Danmarks Jægerforbund og Formanden Claus Lind
Christensen.
Den 6. februar 2019 kl. 18.00: er der Årsmøde i Jægerrådet i Næstved kommune på adressen
Ringstedgade 541, 4700 Næstved. Mødet er for alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund i
Næstved kommune. Her kan man møde Jægerforbundets repræsentant i Næstved kommunes
Grønne Råd.
Det er ligeledes på dette møde der indstilles delegerede til repræsentantskabet i Danmarks
Jægerforbund.
Den 27. januar 2019 kl. 8.30 afholdes der rævejagt på Saltø. Nærmer oplysninger får hos Jan
Andersen tlf. 55772185 /23491125.
Igen i år afholder foreningen et jagttegnskursus.
Der afholdes informationsmøde Den 6. februar 2019 kl. 18.30 på Brolæggervænget 14, 4700
Næstved. Nærmere oplysninger fås hos Michael Sørensen tlf. 24406442.
Mangler du inspiration til at få brugt det vildt du har fået skud igennem sæsonen starter der et nyt
hold i Vildtmadlavning med Elsebeth Foli Nielsen den 21. februar 2019 kl. 18.00. Se mere på
foreningens hjemmeside. www.naestvedjagtforeing.dk
Den 9. februar 2019 starter hundetræning op. Her finder du også yderligere informationer på
hjemmesiden.
I april 2018 var der arrangeret en bustur til Susegårdens skydecenter. Denne tur vil blive gentaget
fredag den 3. maj 2019. Nærmere oplysninger fås hos Ole Trolle Nyvang –
mail:kokhaven123@gmail.com eller på telefon 20877306.
Herudover vil der også i foråret blive arrangeret mulighed for indskydning af jagtrifler inden
bukkejagten og på flugtskydningscentret vil der være mulighed for at træne med haglbøssen.
Så der er være rig mulighed for at deltage i diverse aktiviteter indtil en ny jagtsæson står for døren.
Følg med på foreningens hjemme side eller på foreningens Facebook-gruppe
Vi ser frem til at se mange af forenings medlemmer til generalforsamlingen - og de øvrige
aktiviteter.
På bestyrelsens vegne
Susan Jørgensen

