Næstved Jagtforening Nyhedsbrev Januar 2016

Så blev det januar med frost og sne efter et
usædvanligt mildt og regnfuldt efterår.
Jeg håber at alle har haft tid til at nyde en af
de klare dage med høj sol og blå himmel.

Nu hvor jagtsæsonen er ved at være slut er
det tid for alle de mere organisatoriske
arrangementer.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Som I forhåbentlig har set i tillægget til Jæger holder Næstved Jagtforening ordinær generalforsamling
tirsdag den 16. februar 2016 kl. 18.30 i Musikstalden på Grønnegades Kaserne Grønnegade 10, Næstved
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
Fremlæggelse af det revidere regnskab
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Green og Susan Jørgensen. Peter Green har
meddelt at han ikke ønsker genvalg.
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt. Under dette punkt indstilles delegerede til kredsmødet på Damme Kro, Møn lørdag den
12, marts 2016
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være foreningen v/ formanden i hænde senest den 1.
februar 2016. Under generalforsamlingen vil foreningen være vært ved sandwich med en øl eller vand.
Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.00 Får vi besøg af Jørgen Skouboe, kendt fra Nak & Æd. Han vil dels
fortælle om sit arbejde med Nak og Æd og i anden afdeling fortælle om, hvordan han bruger naturen i
selskab med kammerater, konen og ikke mindst ham selv. Han har lovet at det er underholdning med grin.
Alle er velkomne til foredraget efter generalforsamlingen.

Årsmøde i Jægerrådet for Næstved kommune afholdes tirsdag den 9. februar 2016 kl.19.00 i Vallensved
Forsamlingshus.
Her er alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund velkomne.
Det er her du har mulighed for at høre hvad der sker i Naturrådet i Næstved kommune og det er
Jægerrådet, der indstiller dellegerede til repræsentantskabsmødet i Danmarks Jægerforbund. Så hvis du vil
have indflydelse på hvad der sker i Danmarks Jægerforbund skal du møde op til mødet i Jægerrådet.
Men ellers er det tid til at tænke på vores 4-benede jagtkammerater.
Følg med på Foreningen hjemmeside i hvad der er af arrangementer i den kommende tid. Følgende ligger
allerede fast.
Hundetræning starter den første søndag i februar.
Den 6. marts 2016 afvikles der markprøve
Den 16. april er der schweiss-prøve
Den 24. april afholdes der arrangement i samarbejde med Haslev Jagtforening om klikker-træning
Den 17. juli forventes der afholdt anerkendt apporteringsprøve i Mogenstrup og i august forventes afholdt
ræveslæb.

Der afholdes også som sædvanlig indskydning af jagtrifler. Se tid og sted på hjemmesiden.
Der er flere arrangementer i støbeskeen, så hold jer orienteret på hjemmesiden. Arrangementerne vil også
løbende blive annonceret i forenings facebook-gruppe.
På gensyn til generalforsamlingen
Bestyrelsen

Så er det tid til at hvile ud efter en travl sæson

