Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening torsdag den 20. april 2017 kl. 19.30. Sted:
Lyngbakken 42, 4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, John Vinsbøl, Steen Thaulov, Finn Hvid Bertelsen og Jan
Andersen.
1:Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 27.februar 2017:
-

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

2: Evaluering af afholdte arrangementer:
- Markprøve er gennemført den 5. marts ved Toksværd forsamlingshus. 13 hundefører
tilmeldt og godt arrangementet. Kim Staal bestod dommer eksamen. Fremadrettet er den
generelle erfaring, at man er tilmeldt, når man har betalt.
-På vegne af Danmarks Jægerforbund blev der gennemført markprøver den 18. marts, 45
tilmeldte, godt og positivt arrangement.
-Vildt madlavningskursus i samarbejde mellem Næstved Jagtforening og DOF er afsluttet
medio april. Planen er, at oprette et tilsvarende kursus efteråret 2017.
3: Næstved Jagtforenings kommende arrangementer og aktiviteter i 2017:
Hundeudvalget:
- 7. maj Schweisshundeprøve i Stensskoven og Kalbyrisskoven.
- Et muligt reguleringskursus i maj er under planlægning, dato tilgår.
- Apporteringsprøver 16. juli i Mogenstrup.
- Ræveslæb planlægges i sensommeren, dato tilgår.
Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Der er fortsat dialog med Næstved kommune, det går
fremad men langsomt. Sagen ligger fortsat i Natur- og Miljøklagenævnet.
- Indskydningsdag på Karrebækstorp skydebane er planlagt den 30. april og 14. maj,
detaljer se hjemmesiden.
Flugtskydningscenteret (NFC).
- Åbningstider er lagt på Næstved Jagtforenings og øvrige jagtforeninger tilsluttet NFC
hjemmesider. Søges der via DJ kommer hjemmesiderne tilsvarende frem.
- Frank Lilholm er bedt om at oprette en hjemmeside til foreningen.
- 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. Ved tilmeldingsfristens udløb var der 17 tilmeldte.
- Åben skole. Åben skole arrangement 29. april 2017 planlægges gennemført fra 09001200. Detailprogram er udfærdiget og fordelt, pt ca.20 tilmeldte.

4. Øvrige aktiviteter.
- Foreningernes dag er 2. september 2017. Det gamle koncept genovervejes, formentligt
mere fokus på, hvor Jagtforeningens aktiviteter støtter kommunen.
- Kulturnat den 6. oktober med samme koncept som sidste år.
- Pølsekursus i Kalundborg overvejes, mulig dato i november undersøges.
- Muligheden for at Næstved jagtforening kan tilbyde jagttegnskursus over tre weekender i
august september 2017 undersøges, Jagttegnskursuslærer Michael Sørensen udarbejder
oplæg. Aktion Finn Bertelsen.
5. 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. Ved
tilgang af nye medlemmer til Næstved Jagtforening sender formanden standard brev som
velkomst herunder orienteres om, hvad jagtforeningen kan tilbyde af muligheder.
- Muligheden for at købe skjorter til instruktørerne med foreningens logo undersøges.
Aktion Jan Andersen.
- Medlemssituationen, der er en række rettelser på vej, antallet er fortsat i størrelsesordenen ca. 430.
- Hundeudvalget:

11.529,16

- Driftskonto:

56.595,91

- Opsparingskonto:

380.012,59

6. Eventuelt:
-

-

Kommende bestyrelsesmøder: 30. maj 1900 vært John Vinsbøl, Michael Sørensen
inviteres mhp. at give en kort orientering om konceptet for et fremtidigt
Jagttegnskursus over tre weekender i perioden fra august til september 2017.
5. august sommer arrangement ved formanden her påtænkes hundetrænerne og
riffelinstruktørerne med hjælpere inviteret.

