Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening tirsdag den 10. september 2019 kl. 1900.
Sted: Susan Jørgensen, Rislevvej 541,4700 Næstved
Fremmødte: Susan Jørgensen, Jan Andersen og Finn Hvid Bertelsen. Afbud: John
Vinsbøl og Steen Thaulov.
1.Godkendelse af referater fra 4. juni 2019:
- Referatet fra den 4. juni er godkendt og lagt på hjemmesiden ved Frank Lilholm.
2. EU persondata ordning:
- Formanden arbejder fortsat med sagen.
3. Kommende arrangementer:
- Næstved Jagtforening er tildelt skydetid på NFC den 21. september fra 0900-1200.
Formanden har udsendt indbydelse til de aktive medlemmer i foreningen. Der tilbydes
gratis instruktører, to serier på jagtbanen sponseret af Næstved Jagtforening samt
morgenforplejning og grillpølser til frokost. Jan er ansvarlig for forplejningen.
- Foreningen deltager i Kulturnatten den 4. oktober i Næstved samme koncept som sidste
år.Jan og John er i formandens fravær ansvarlige for arrangementet
- Planlægningen for Jagttegnskursus 2020 afventer bestyrelsens udarbejdelse af en
skriftlig aftale med Jagttegnslæreren om antal deltagere, indmeldelse af kursister i
Næstved Jagtforening, deltagerpris og afregning med jagttegnskursuslæreren mm.
- Ole Nyvang planlægger tur til Susågården 17. april 2020. Andre jagtforeninger i
nærområdet overvejes inviteret. Pris for ikke medlemmer fastsættes senere.
- Foreningernes dag i 2020 forventes gennemført sammen med Næstved Skytteforening.
Formanden drøfter sagen med skytteforeningen.
4. Hundeudvalget:
- Sommertræning er startet 15. august. Markprøve 7. september to hold af ti hunde og to
præmieringer. Pt. er udvalgets udfordring, at et par instruktører overvejer at stoppe, og det
er vanskeligt at hverve nye instruktører.
5. Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Endelig miljøgodkendelse afventer fortsat afgørelse
af klagesag. Økonomien og tidsplanen er under afklaring, herunder arbejdes der på at
søge puljemidler til projektets gennemførelse. Næste møde er planlagt den 22. oktober.
6. Flugtskydningscentret (NFC):
- Den nye bagduebane er taget i brug og planlægning af sportingbanen er i god gænge.

7. Jagthornblæser

- Jagthornblæserne arbejder på at blive et underudvalg under Næstved Jagtforening.
Afventer deres generalforsamling den 25. september. Oplæg til den fremtidige
samarbejdsaftaler er under udarbejdelse.
8. Økonomi pr 24. marts 2019:
- Medlemssituationen, antallet er i størrelsesordenen ca. 420.
- Den samlede formue er ca. 490.000,-kr.
9. Eventuelt:
- Hjemmesiden. Ryddes op efter aftale med Frank Lilholm.
- Næste møde afholdes 24. oktober.
- Julemøde 29. november 2019. Jan er ansvarlig.
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