Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening mandag den 27.februar 2017 kl. 19.00.
Sted: Ringstedvej 541, Rislev,4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, John Vinsbøl, Steen Thaulov, Finn Hvid Bertelsen og Jan
Andersen.
1:Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 7.februar 2017:
-

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

2. Konstituering:
Formand Susan Jørgensen, Næstformand John Vinsbøl, Kasser Jan Andersen, Formand
for hundeudvalget Steen Thaulov og Sekretær Finn Hvid Bertelsen.
2: Evaluering af afholdte arrangementer:
- Generalforsamling den 7. februar med foredrag ved David Carsten Pedersen. Konceptet
med en foredragsholder til generalforsamlingen fastholdes. Næste generalforsamling
fastsættes til tirsdag 6. februar i 2018. Foredragsholder drøftes på det kommende
bestyrelsesmøde herunder også bestilling af passende lokale.
- Hornblæserne har deltaget i en række arrangementer med stor succes og til glæde for
mange.
3: Næstved Jagtforenings kommende arrangementer og aktiviteter i 2017:
-Kredsmødet den 11. marts 2017 på Møn. Fælleskørsel aftales for deltagerne.
-Vildt madlavningskursus fortsættes i samarbejde mellem Næstved Jagtforening og DOF.
Lærer er Elsebeth Foli Nielsen. Kurset er annonceret via DOF og Næstved Jagtforenings
hjemmeside. Status pt. er, at 12 deltager i kurset der fortsætter frem til april. Planen er, at
oprette et tilsvarende kursus efteråret 2017.
4: Hundeudvalget:
- Markprøve gennemføres den 5. marts ved Toksværd forsamlingshus. Pt. 15 hundefører
tilmeldt.
-På vegne af Danmarks Jægerforbund planlægges markprøver den 18. marts. Formanden
for hundeudvalget hjælper med terræn og lokaler til Hundespecialklubbens markprøver
den 1. april.
-7. maj Schweisshunde prøve i Stensskoven og Kalbyrisskoven. Apporteringsprøver 16.
juli i Mogenstrup. Ræveslæb planlægges i sensommeren dato tilgår.
-Der er gode og kvalificerede instruktører til rådighed.
5: Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Der er fortsat dialog med Næstved kommune, sagen
ligger pt. i Naturklagenævn. Det er et vigtigt projekt for både Næstved Jagtforening og
Skytteforeningen, ambitionen er uændret og presset fastholdes.

- Indskydningsdag på Karrebækstorp skydebane er planlagt den 30. april og 14. maj,
detaljer se hjemmesiden.
6. Flugtskydningscenteret (NFC).
- Åbningstider lægges på Næstved Jagtforenings hjemmeside når fastsat.
- Facebook side forventes oprettet til Næstved flugtskydningscenter ved Frank Lilholm.
-Frivillig jagtprøve. Der planlægges frivillig jagtprøve i Næstved Jagtforenings regi 22.april
2017 med skydetid fra 0900-1200. Arrangementet er annonceret i det sidste nye Jæger
blad.
-Åben skole. Åben skole arrangement 29. april 2017 planlægges gennemført fra 09001200. Detailprogram er udfærdiget og fordelt. Muligheden for at invitere den lokale presse
til arrangementet afventer, at den endelige planlægning afsluttes og aftales med
Flugtskydningsforeningens Forretningsudvalg forventelig den 28. februar.
7. Økonomi.
- Hvervemateriale med fokus på indmeldelse i Næstved Jagtforening er udformet på en A4
side og påtænkes fordelt ved diverse forenings og andre relevante arrangementer. Når der
er afklaring på, hvad det nye medlemssystem kan tilbyde, er det ambitionen, at
Jagtforeningen udsender et velkomstbrev til nye medlemmer af Næstved Jagtforening
med henblik på at orientere om, hvad jagtforeningen kan tilbyde af muligheder nye
medlemmer.
- Muligheden for at købe skjorter til instruktørerne med foreningens logo undersøges.
Aktion Steen Thaulov.
- Medlemssituationen, der er en række rettelser på vej, antallet er fortsat i størrelsesordenen ca. 450.
- Hundeudvalget:
- Driftskonto:
- Opsparingskonto:

5.679,16
18.804,06
380.012,59

8. Øvrige aktiviteter.
- Foreningernes dag er 2. september 2017.
9. Nyt fra forbundet og udvalg.
- Nyt fra Nyjægerudvalget og rekrutterings- og medlemsudvalget. Hensigten er, at
Medlems-og rekrutteringsudvalget fremadrettet bliver et politisk udvalg og alle kredsene
bliver som noget nyt repræsenteret i udvalget. Nyt kommissorium bliver præsenteret på
det kommende møde den 21. marts.

-Næste møde i Nyjægerudvalget er den 8. maj, følgende forventes bl.a. at blive drøftet:
Jagt på statens arealer og overvejelser om at udvikle konceptet for Nyjægerpuljen.
-Flugtskydningsinstruktøruddannelsen gennemføres i kreds 6 regi i april/maj over en
weekend, aktion John Vinsbøl.
Økonomi.
10. Eventuelt:
-

Næstved Jagtforening undersøger muligheden for at tilbyde Jagttegnsundervisning
fra 2017. Aktion: Finn Hvid Bertelsen.
Kommende bestyrelsesmøder: 20.april 1930 vært Finn Bertelsen, 30. maj 1900
vært John Vinsbøl.

