Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening: Tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00
Sted: Kaj Munksvej 2,4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, John Vinsbøl, Jan Andersen, Steen Thaulov og Finn Hvid
Bertelsen. Afbud Ole Schmidt.
1:Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 31. maj 2016:
-

Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden.

2: Evaluering af afholdte arrangementer:
- Apporteringsprøve den 17. juli i Kredsregi. Rigtig godt arrangement, deltagerne var
meget tilfredse med gennemførelsen. Konceptet fastholdes. Muligheden for bedre skiltning
overvejes, Steen Thaulov undersøger mulighederne for at skaffe metalskilte til foreningen.
- Næstved Jagtforening var repræsenteret på Kildemarked 18. og 19. juni. Det bør
overvejes om Foreningen skal være repræsenteret næste år. Hvis andre uden for
bestyrelsen vil repræsentere foreningen, så gentages deltagelsen næste år.
- Kredsarrangement med ræveslæb 27. august. Rigtig godt arrangement og stor
tilfredshed med arrangementets gennemførelse.
- ”Foreningernes dag” den 3. september, god dag med mange besøgene. Konceptet
fastholdes og udvikles.
3: Næstved Jagtforenings kommende arrangementer og aktiviteter i 2016:
- Kulturnat arrangement den 7. oktober gennemføres i år i samarbejde med Cafe
Grønnegade, schweisshundene, hornblæserne, ungdomsskole mm. Formålet med
deltagelse er at skabe goodwill og orientere om, hvad Næstved Jagtforening kan tilbyde.
- Klasse arrangement med Rønnebæk skole er aflyst.
- Hjortetur til Dyrehaven er planlagt og annonceret på Næstved Jagtforenings hjemmeside
den 21. september. Peter Andersen fra Skov og Naturstyrelsen vil vise 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. Arrangementet er pt. overtegnet.
-Vildtmadlavning, Vildt madlavningskursus oprettes i 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 er annonceret via
DOF og Næstved Jagtforenings hjemmeside. Status er pt. 9 tilmeldte med mulighed for
yderligere, kurset forventes oprettet.
-Foredragsaften om hunde i løbet af efteråret overvejes umiddelbart efter efterårsferien
evt. en dyrlæge. Muligheder og indgangsvinkel undersøges. Aktion John Vinsbøl og Steen
Thaulov.

4: Hundeudvalget:
- Positiv start på sæsonen med mange tilmeldte. En instruktør er påbegyndt den nye
instruktøruddannelsen.
- Der er pt. en del instruktør afgang, målet er på sigt at øge kvaliteten af hunde
instruktørerne. Muligheden for at efteruddanne instruktørerne på kursusdage undersøges.
5: Skydeudvalg:
- Vedr. grundlaget for miljøgodkendelse af skydebaneanlægget på Præstøvej afventes
næste udvalgsmøde i slutningen af september. Pt. udestår godkendelse af
byggetilladelsen. Der forventes ingen beslutning i 2016.
6: Økonomi:
- Hvervemateriale med fokus på indmeldelse i Næstved Jagtforening udformes på en A4
side og påtænkes fordelt ved diverse forenings og andre relevante arrangementer fra
efteråret 2016.
- Muligheden for at købe skjorter til instruktørerne med foreningens logo undersøges.
Aktion Steen Thaulov.
- Medlemssituationen, der er en række rettelser på vej, antallet er i størrelsesordenen ca.
450.
- Hundeudvalget:
- Driftskonto:
- Opsparingskonto:

6.805,57
46.656,10
379.913,98

8. Flugtskydningscenteret.
- Der planlægges frivillig jagtprøve i Næstved Jagtforeningsregi 22.april 2017 med skydetid
fra 1200. Gert Wulff indberetter tidspunkter, sted og kontaktperson til Danmarks
Jægerforbund mhp. at bliv optaget i jagtbladet. Næstved Jagtforening undersøger
muligheden for at tilbyde Jagttegnsundervisning fra 2017.
- Åben skole arrangement 29. april 2017 drøftes med Flugtskydningscenteret.

9. Nyt fra Nyjæger-og medlemsudvalget:
- ERFA mødeaften for kredsens jagttegnskursuslærere blev gennemført den 24. august i
Præstø skytteforening lokaler Brolæggervænget 13. Pænt fremmøde og gode lokaler til et
sådant arrangement. Jagthornblæserne deltog med 7 mand og velkomst bidrog til en god
aften.
10: Eventuelt:
Næste møde fastsættes senere.

