Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening: Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 19.00 Sted:
Ringstedvej 541,4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, Jan Andersen, Steen Thaulov og Finn Hvid Bertelsen, fra
Jagthornblæserne Thomas Hansen og Tinna Moesgaard. Afbud John Vinsbøl.
1:Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 2016:
-

Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden.

2: Evaluering af afholdte arrangementer:
Schweissprøve i Kreds 6 regi blev gennemført den 16. april. Om der er terræn og kræfter
til to arrangementer om året, overvejes for 2017.
- ”Klikker arrangement” gennemført med 18 mand, fagligt rigtig godt arrangement som
påtænkes gentaget i 2017.
- Traditionen med bukkepral genoptaget ved Skytteforeningens klubhus på Præstøvej den
16. maj. 10 mødte op, og der var to flot bukke, tilsvarende arrangement overvejes for 2017
med mødetid klokken 1000.
3: Næstved Jagtforenings kommende arrangementer og aktiviteter i 2016:
- Apporteringsprøve planlægges den 17. juli i Kredsregi.
- Kredsarrangement med ræveslæb 27. august gennemføres som planlagt.
- Tur til Skånska jagt og Fiskerimässan på Bosjö Kloster Slot søndag 28. august 2016,
tovholder Susan Jørgensen og Jan Andersen. Der planlægges på bustransport og afgang
Næstved 0700 hjemkomst først på aftenen.
- ”Foreningernes dag” den 3. september, tovholder Jan Andersen, Strandjægerne ønsker
at opstille selvstændig stand.
- Næstved Jagtforening vil være repræsenteret på Kildemarked 18. og 19. juni
- Kulturnat arrangement den 7.oktober evt. igen i samarbejde med Vinhuset,
schweisshunde, hornblæsere, ungdomsskole mm. Susan Jørgensen tager kontakt til City
foreningen med henblik på at afklare mulige samarbejdspartnere.
- Klasse arrangement med Rønnebæk skole gennemføres med Næstved jagtforening.
- Hjortetur til Dyrehaven er planlagt og annonceret på Næstved Jagtforenings hjemmeside
den 21. september. Peter Andersen fra Skov og Naturstyrelsen vil vise os de store hjorte
på brunstpladserne. Der afgår bus fra Rådmandshaven i Næstved kl. 15.15. Pris 150 kr.
inkl. bus og sandwich med 1 øl/vand. Tilmelding skal ske pr. mail til jan.and@stofanet.dk.
Der er begrænset antal pladser, hvorfor der tilmeldes efter først til mølle princippet.
-Vildtmadlavning, Vildt madlavningskursus oprettes i et samarbejde mellem Næstved
Jagtforening og DOF. Undervisningen starter den 13. oktober på Sct. Jørgens skole,
lærer er Elsebeth Foli Nielsen. Undervisningen bliver fra 18-2130 og gennemføres hver

anden torsdag, 5 gange fra 13. oktober til den 8. december 2016.Kurset annonceres primo
august via DOF og Næstved Jagtforenings hjemmeside. Ansvarlig Næstved Jagtforening
Finn Hvid Bertelsen.
4: Hundeudvalg:
- Positiv start på sæsonen med mange tilmeldte. Antal trænere og tilmeldte tilpasses
løbende. En instruktør er indstillet til den nye instruktøruddannelsen.
5: Skydeudvalg:
- Vedr. grundlaget for miljøgodkendelse af skydebaneanlægget på Præstøvej blev der
afholdt møde med Næstved kommune den 13. april med deltagelse fra Vingsted, og
Præstø skytteforening. Byggetilladelsen og dispensationen er på plads, pt. afventes den
endelige miljøgodkendelse inden den videre projektplan, økonomi og detaljerede tidsplan
for byggeriet og etablering af 100 meter anlægget kan fastsættes.
6: Økonomi:
-Udarbejdelse af hvervemateriale: Hvervemateriale med fokus på indmeldelse i Næstved
Jagtforening udformes på en A4 side og påtænkes fordelt ved diverse forenings og andre
relevante arrangementer.
- Medlemssituationen, der er en række rettelser på vej, antallet er pt. ca. 450
- Hundeudvalget:
- Driftskonto:
- Opsparingskonto:

8.053,55
49.367,27
379.823,23

7: Drøftelse med Jagthornblæserne om samarbejde
– Thomas Hansen og Tinna Moesgaard deltog i mødet. Muligheden for at udvikle
samarbejdet med Jagthornsblæserne og fremtidigt samarbejde blev drøftet. Der var
enighed om deltagelse i Kildemarked, Foreningerne dag og Kulturnatten samt forventeligt i
det kommende kursus for kreds 6 Jagttegnskususlærer afholdt af DJ. Detaljer aftales
løbende.
Jagthornblæserne optages som medlemmer i Næstved Jagtforening. Ideen er, at
Jagthornblæserne etablerer et underudvalg under Næstved Jagtforening, og informationer
om hvordan man kan blive medlem, arrangementer mv. ligeledes er tilgængelige på
Næstved Jagtforenings hjemmeside.
8: Skydesimulator
- Foreningen overvejer anskaffelse af en Jagt Skydesimulator, projektet drøftes på det
kommende bestyrelsesmøde.
9. Nyt fra Nyjæger-og medlemsudvalget:
- Der planlægges frivillig jagtprøve i Næstved Jagtforeningsregi i 2017

- ERFA mødeaften for kredsens jagttegns kursuslærer planlægges i august formentligt i
Præstø skytteforening lokaler.
10: Eventuelt:
-

Udvidet bestyrelsesmøde fredag den 5. august klokken 1900 ved Formanden.
Efterfølgende møde tirsdag den 6. september klokken 19 ved John Vinsbøl.
.

