Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening torsdag den 14. januar 2020 kl. 1900. Sted:
John Vinsbøl, Kaj Munksvej 2, 4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, Jan Andersen, Steen Thaulov, John Vinsbøl og Finn Hvid
Bertelsen.
1.Godkendelse af referater:
- Referatet fra den 24. oktober 2019 er godkendt og lagt på hjemmesiden ved Frank
Lilholm.
2. EU persondata ordning:
- Formanden arbejder med sagen.
3. Kommende arrangementer:
- Generalforsamling planlægges gennemført tirsdag den 4. februar 1900, på
Gulerodshuset Ringstedgade 528, med foredrag af Bennet Onsvig om Schweisshunde
arbejdet. Der gennemføres amerikansk lotteri med sponser præmier og en hovedpræmie
med 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 udpeges 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, Finn Hvid Bertelsen, Ole Thestrup Schmidt, Christian Iuel og
Jørgen Korndrup. Kursister på Næstved Jagtforenings jagttegnskursus er tilmeldte.
- Foreningernes dag i 2020 forventes gennemført sammen med Næstved Skytteforening.
Formanden drøfter sagen med skytteforeningen.
-Træningsskydning for riffelskytter er planlagt til 26. april og 10. maj på Karrebækstorp.
4. Hundeudvalget:
- Vintertræning starter 9 februar med hvalpemotivation, forårstræning 9. marts og 30.
marts. Pt. 31 tilmeldte og der er venteliste.
-På foranledning af hundeudvalget blev der gennemført en diskussion om fremtidig
honorering af instruktører med henblik på fremadrettet at dække instruktørernes udgifterne
til køb, vask og vedligeholdelse af tøj over en sæson. Konklusionen blev, at bestyrelsen
støtter indstillingen om en fremadrettet honorering af foreningens instruktører (hunde og
riffelinstruktører). Instruktører på Flugtskydningscenteret honoreres med lerduer for en
vagt.

5. Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Endelig miljøgodkendelse er modtaget den 18.
december 2019. Økonomien og tidsplanen er under afklaring, herunder arbejdes der på at
søge fonds- og puljemidler til projektets gennemførelse. Møde mellem de to foreninger
afholdes den 29. januar.
6. Flugtskydningscentret (NFC):
- Intet nyt.
7. Jagthornblæser
- Jagthornblæserne er nu et underudvalg under Næstved Jagtforening. Detaljerne er ved
at falde på plads.
8. Økonomi pr 14. januar 2020:
- Medlemssituationen, antallet er i størrelsesordenen ca. 400.
- Den samlede formue er 479.457,- kr.
- Foreningen vil fremadrettet udarbejde et budget for det kommende år.
9. Eventuelt:
- Oprydning på Hjemmesiden sker i nærmeste fremtid af redaktøren Frank Lilholm.
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