Nyhedsbrev – Næstved Jagtforening – Januar 2018.

Så er jagtsæsonen ved at synge på sidste vers og det betyder at højsæsonen for det organisatoriske arbejde
nærmer sig.
Året har budt på vedtagelsen af ny jagt lov med nye jagttider der træder i kraft i løbet af dette år. Den 30.
november 2017 blev der i regi kreds 6 afholdt dialogmøde på Brolæggervænget i Næstved hvor både Claus
Lind og Niels Søndergaard var tilstede. Der var kun 25-30 deltagere til mødet. Det synes jeg er lidt
skuffende, når vi ofte hører kritik af hvor svært det er at komme i dialog med administrationen og den
politisk valgte ledelse i Danmarks Jægerforbund.
Jeg vil derfor opfordre alle foreningens medlemmer til at møde op både til foreningens generalforsamling
den 6. februar, hvor der skal vælges repræsentanter til Kredsmødet på Damme kro den 10. marts 2018 og
til Årsmødet i Jægerrådet den 8. februar 2018.
På kredsmødet skal der bl.a vælges ny kredsformand. Såvel formanden som direktøren for Danmarks
Jægerforbund vil deltage på kredsmødet, så der vil være lejlighed til at stille spørgsmål direkte til både den
politiske og administrative ledelse i Jægerforbundet.
På jægerrådsmødet skal der indstilles delegerede til repræsentantskabsmødet den 5. maj 2018 i Vingsted.
Her vil vores lokale kredsbestyrelsesmedlem Stig Egede deltage. Begge steder vil der være rig mulighed for
at bidrage til debatten om Jægerforbundets fremtidige struktur.
Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 6 februar 2018 kl.19.00 i Cafe Grønnegade,
Grønnegade 10, 4700 Næstved .
Foreningen vil søger for servering af lidt forplejning. For første gang i mange år har jeg til min glæde
modtaget forslag til debat under generalforsamlingen.

Den foreløbige dagsorden er følgende:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag:
Forslag til debat indsendt af Ole Kronberg Jensen:
Indflydelse og organisation. Strukturdebat i Næstved Jagtforening:
- Det repræsentative demokratis fordele og ulemper.
- Hvordan forstærker vi vores engagement, indflydelse og medbestemmelse i en organisation
bestående af forening, jægerråd, kreds og hovedbestyrelse
- Hvad og hvor meget ønsker vi indflydelse på?
- Er det alene op til vores demokratisk valgte repræsentanter at formulere ønsker?
- Hvordan bliver vi bedst klædt på til at kunne tage stilling og femsætte ønsker?
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Susan Jørgensen og Steen Thaulov Petersen
Valg af to suppleanter
Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Eventuelt

Har du yderligere forslag du ønsker på dagsordenen kan det nås endnu, da fristen for indsendelse af forslag
er den 1. februar.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag af Bjarne Frost om gåsejagt. Yderligere præsentation af
Bjarne Frost skulle være unødvendig.
Øvrige Aktiviteter:
Hundetræning: Vintertræning stater den 4. februar 2018 kl. 10.00
Lokal markprøve: 24. februar 2018 kl. 8.00
Jagttegnskursus: Start er den 7. april 2018
Tur til Susegården: 21. april 2018 kl. 6.00
Træning- og indskydning af riffel: 24. april 2018 kl. 9.00.
Se mere om de enkelte arrangementer på Foreningens hjemmeside www.naestvedjagtforening.dk
På gensyn til de kommende arrangementer
På bestyrelsens vegne
Susan Jørgensen, Formand.

