Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening mandag den 21. januar 2019 kl. 1900.
Sted: Susan Jørgensen, Ringstedgade 541, Rislev, 4700 Næstved
Fremmødte: Susan Jørgensen, John Vinsbøl, Finn Hvid Bertelsen, Jan Andersen og
Afbud: Steen Thaulov.
1.Godkendelse af referat fra 24. september 2018:
- Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden ved Frank Lilholm.
2. EU persondata ordning:
- Formanden har sendt information om persondata til Frank Lilholm mhp. fordeling til
foreningens medlemmer. Formanden arbejder fortsat på sagen.
3. Evaluering af afholdte arrangementer:
- Hjortebrøl” - tur til Dyrehaven den 27. september, turen gennemført med ca. 15
deltagere.
- Kulturnat fredag den 5. oktober gennemført efter samme koncept som sidste år. Pæn
interesse fra publikum.
4. Kommende arrangementer:
- Rævejagt på Saltø den 27. januar 2019 aflyst.
- Generalforsamling tirsdag den 19. februar 2019 klokken 19, Appenæs Forsamlingshus,
Appenæsbygade 101, 4700 Næstved. På generalforsamlingen vil der blive valgt/udpeget
delegerede til Kredsmøde på Damme kro den 9. marts 2019. Efter generalforsamlingen vil
dyrlæge Søren Skovgaard fra Dyreklinikken i Herlufmagle bl.a. fortælle om diverse hunde
sygdomme og, hvordan vi yder førstehjælp til vores hunde. Indkaldelse er udsendt.
- Vildt madlavning med start den 21. februar oprettes med 14 deltagere i DOF-regi, med
Elsebet Foli som lærer.
- Jagttegnskursus planlægges i 2019 igen med 15 deltagere, 1500,- kr. per elever.
Betaling denne gang direkte til kassereren. Kurset planlægges over følgende tre
weekender: 6.-7. april, 13.-14. april og 27.- 28. april med frivillig jagtprøve lørdag den 27.
april. Introduktions aften den 6. februar 1830 på Brolæggervænget 14, 4700 Næstved
- Frivillig jagtprøve planlægges den 27. april med skydetid fra 0900-1200. P.t mangler der
en censor, efter Ole Schmidt har meldt afbud.
- Tur til Susågården planlægges 3. maj 2019. Tilmelding til Ole Nyvang.
- Næstved Jagtforening ønsker at arrangere en skydebanedag for foreningens frivillige
hjælpere med morgenmad og grillpølser. Skydetid 0900-1200. Arrangementet annonceres
når dato er fastsat.
5. Hundeudvalget:
- Mulighed for evt. kurser for instruktører overvejes til foråret.

6. Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Miljøgodkendelse er kommet. Arbejdet med
renovering og tilbygning af klubhuset er påbegyndt. Etableringen af 100 meter banen er
ligeledes sat i værk. Formanden undersøger aktuel status herunder behovet for evt. hjælp
og økonomi.
- Muligheden for uddannelse af flere og nye riffelinstruktører undersøges.
- Indskydning med riffel er planlagt den 28. april og 12. maj på Karrebækstorp skydebane.
7. Flugtskydningscentret (NFC):
- Mulighederne for at etablere miljøvolde på jagtbanen og sportingbane på skeetbanen
undersøges pt. med inddragelse af Danmarks Jægerforbund. Målet er at modne
projekterne og afklare økonomien. Tilsvarende arbejdes der, med støtte fra Danmarks
Jægerforbund, på at få en nye langtids lejekontrakt på plads med Forsvarets
Etablissementstjeneste.
- Der er oprettet et flugtskydningsinstruktørkursus den 27. april 2019, hvor Næstved
Flugtskydningscenter har mulighed for at få det ønskede antal instruktører på.
- Formandsskifte er planlagt til april, hvor Hans Nikolajsen overtage formandsjobbet og
forventelig bliver Finn Hvid Bertelsen kasser.
8. Økonomi pr 3. april 2018:
- Medlemssituationen, antallet er i størrelsesordenen ca. 420.
- Samlede formue ca. 445.000 kr.
9. Eventuelt:
- Kommende konstituerende bestyrelsesmøde fastsættes efter generalforsamling.
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