Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening torsdag den 24. august 2017 kl. 1930.
Sted: Lyngbakke 42, 4700 Næstved
Fremmødte: Susan Jørgensen, John Vinsbøl, Finn Hvid Bertelsen og Jan Andersen.
Afbud: Steen Thaulov.
1:Godkendelse af referat fra 30.maj 2017:
-

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

2: Evaluering af afholdte arrangementer
- Sommerarrangement for aktive i foreningen lørdag den 5. august ved formanden.
Hyggeligt arrangement, men tilmeldingen begrænset til bestyrelsen og en koordinator.
- Det lykkedes ikke i denne omgang at oprette et jagttegnskursus over tre weekender i
september 2017, med Jagttegnskursuslærer Michael Sørensen som underviser.
Jagttegnskursus søges i stedet oprettet over de tre første 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 fortsat 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 Jagttegn” på internettet undersøges,
således at interesserede umiddelbart får fat i Næstved Jagtforening ved søgning og
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. Aktion Susan Jørgensen og Finn
Bertelsen.
- Apporteringsprøve afholdt den 16. juli i Mogenstrup. Stor tilfredshed med arrangementet.
3: Kommende aktiviteter.
Hundeudvalget:
- Ræveslæb gennemføres den 31. august 1600, der er endnu ledige pladser.
- Markprøve planlægges søndag den 3. september.
Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Der er fortsat dialog med Næstved kommune, det går
fremad, men langsomt. Sagen ligger fortsat i Natur- og Miljøklagenævnet. Susan
Jørgensen følger op på status.

- Reguleringskursus den 26. og 27. august var planlagt ved Kim Jepsens foranstaltning,
kurset er aflyst af Danmarks Jægerforbund grundet for få deltagere og sene afmeldinger.
Flugtskydningscentret (NFC):
- Åbningstider er lagt på Næstved Jagtforenings og øvrige jagtforeninger tilsluttet NFC
hjemmesider. Søges der via DJ kommer hjemmesiderne tilsvarende frem.
- I Danmarks Jægerforbunds tillæg til august udgaven af JÆGER bladet var der en fin
artikel om ”Åben skole” arrangement 29. april 2017. 14. august blev der afholde et møde
med Lina Johansen fra Næstved kommune om gentagelse af ”Åben skole” arrangementet
i 2018. Booking af skydetid drøftes med Næstved Flugtskydningscenter (NFC). Økonomi
og tilskud drøftes efter emnet er drøftet på et Forretningsudvalgsmøde med NFC. Alle fire
instruktører har givet udtryk for, at de gerne deltager ved et kommende arrangement i
2018.
- 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.
Øvrige aktiviteter:
- Foreningernes dag er 2. september 2017. Næstved Jagtforening vil være tilstede.

- Tur til Susågården den 15. september for Foreningens medlemmer er aflyst grundet for
få tilmeldte. Nyt arrangement søges planlagt i løbet af foråret 2018, aktion Ole Nyvang.
- Kulturnat den 6. oktober, Næstved Jagtforening deltager med samme koncept som sidste

år.
- Tur til Dyrehaven overvejes i efteråret, 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.
- Pølsekursus i Kalundborg overvejes, mulig dato i november undersøges. John Vinsbøl

undersøger mulighederne.
- Dialogmøder om Jagttidsforhandlinger torsdag den 30. november afholdes på Brolæggervænget
13. Foreningens medlemmer inviteres.

- Generalforsamling fastsættes til 6. februar 2018. Foredragsholder overvejes, muligheden
for at få Bjarne Frost til at tale om Gåsejagt overvejes.
4. Økonomi.
- Poloshirts til instruktørerne med Danmarks Jægerforbunds logo er klar til udlevering.
- Medlemssituationen, der er en række rettelser på vej, antallet er fortsat i størrelsesordenen ca. 430.
- Hundeudvalget:

22.879,16

- Driftskonto:

55.748,83

- Opsparingskonto:

380.012,59

4. Eventuelt:
Kommende bestyrelsesmøder: 25. september 1900 med Jan Andersen som vært. Fredag
den 1. december julemøde.
Forsøg med at skræmme skarver i Holmegårdsmose gennemføres i uge 35. Projektet
forventes at komme i den lokale presse.

