Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening torsdag den 24. oktober 2019 kl. 1900.
Sted: Susan Jørgensen, Rislevvej 541,4700 Næstved
Fremmødte: Susan Jørgensen, Jan Andersen, Steen Thaulov og Finn Hvid Bertelsen.
Afbud: John Vinsbøl.
1.Godkendelse af referater:
- Referatet fra den 10. september er godkendt og lagt på hjemmesiden ved Frank Lilholm.
2. EU persondata ordning:
- Formanden arbejder fortsat med sagen.
3. Gennemførte arrangementer:
- Næstved Jagtforening gennemførte den 21. september fra 0900-1200 et hyggeligt
arrangement for foreningens frivillige på NFC med skydning og instruktør støtte,
morgenforplejning og grillpølser til frokost. Der var 12 deltagere. Arrangementet
planlægges gentaget næste år med håb om flere deltagere.
- Foreningen deltog i Kulturnatten den 4. oktober i Næstved med mange interesserede og
besøgende konceptet er velfungerende.
- Planlægningen og tilrettelæggelsen af Jagttegnskursus 2020 er på plads med tre kursus
weekender den 3.-4. april, 18.-19. april og 25.- 26. april. Skydning NFC de tre lørdage og
frivillig jagtprøve den 25. april. Introduktion den 6. Undervisningen gennemføres på
Nypræstøvej 320. Rammer for kurset er aftalt i form af en kontrakt, der er underskrevet af
Michael Sørensen og foreningen.
3. Kommende arrangementer:
- Generalforsamling planlægges gennemført tirsdag den 4. februar, mulige steder
undersøges, med foredrag af Bennet Onsvig om schweisshunde arbejdet. Der
gennemføres amerikansk lotteri med sponser præmier og en hovedpræmien er en betalt
skydedag på Susågården den 17. april. Nyhedsbrev udsendes med invitation.
- Som noget nyt vil foreningen tilbyde jagttegnskursister en mentor. Foreningen vil i
nyhedsbrevet søge efter medlemmer, der kunne være interesserede i at være mentorer,
og jagttegnskursister/nyjægere der kunne være interesseret i at få kontakt til en mentor.
- Kredsmøde gennemføres den 14. marts på Damme kro. Delegerede vælges på
generalforsamlingen.
- Ole Nyvang planlægger tur til Susågården 17. april 2020. Andre jagtforeninger i
nærområdet overvejes inviteret. Pris for ikke medlemmer fastsættes senere.
- Næstved Jagtforening gennemfører Frivillig jagtprøven den 25. april med skydetid fra 912. Tilsagn fra Gert Wulff, Ole Thestrup Schmidt, Christian Iuel og Jørgen Korndrup.
- Foreningernes dag i 2020 forventes gennemført sammen med Næstved Skytteforening.
Formanden drøfter sagen med skytteforeningen.
-Træningsskydning er planlagt til Karrebæk 26. april og 10. maj.

4. Hundeudvalget:
- Pt. er udvalgets udfordring, at et par instruktører overvejer at stoppe, og det er vanskeligt
at hverve nye instruktører. En ny instruktør skal på kursus her til foråret.
- Vintertræning starter 9. marts og forårstræning 30. marts.
-Spørgsmålet om honorering af hundetrænere blev rejst. Konklusionen blev, at skal nogle
instruktører honoreres skal det gælde alle foreningens instruktører. Steen Thaulov
undersøger hundeinstruktørernes forventninger. De skattemæssige og økonomiske
konsekvenser undersøges nærmere og der udarbejdes et budget for foreningen.
5. Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Endelig miljøgodkendelse forventes inden udgangen
af året. Økonomien og tidsplanen er under afklaring, herunder arbejdes der på at søge
puljemidler til projektets gennemførelse. Møde mellem de to foreninger afholdes når
godkendelse foreligger.
6. Flugtskydningscentret (NFC):
- Intet nyt at bemærke.
7. Jagthornblæser
- Jagthornblæserne bliver et underudvalg under Næstved Jagtforening. Detaljerne er ved
at falde på plads.
8. Økonomi pr 24. marts 2019:
- Medlemssituationen, antallet er i størrelsesordenen ca. 400.
- Den samlede formue er ca. 470.000,- kr.
9. Eventuelt:
- Oprydning på Hjemmesiden sker i nærmeste fremtid af redaktøren Frank Lilholm.
- Julemøde 29. november 2019. Jan er ansvarlig.

Referat bestyrelsesmøde den 24. oktober 2019, rettet

