Bestyrelsesmøde i Næstved Jagt forening tirsdag den 30.amj 2017 kl. 19. Sted: Kaj
Munksvej 2, 4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, John Vinsbøl, Steen Thaulov, Finn Hvid Bertelsen og Jan
Andersen.
Muligheden for at Næstved jagtforening kan tilbyde jagttegnskursus over tre weekender i
august september 2017 undersøges, Jagttegnskursuslærer Michael Sørensen udarbejder
oplæg. Aktion Finn Bertelsen
Jagttegnskursus etableres i september over de tre første weekender med Michael
Sørensen som lærer, undervisningssted Brolæggervænget 13, 4700 Næstved samt
forventelig skydebaner i Næstved og Vordingborg. Planlægningsgrundlaget er 8-15 elever,
ramme budgettet til instruktører, lokaler mv er 15.000,- kr. og prisen per elev sættes til
1500,- kr. Første gang kurset oprettes er det ikke afgørende at det giver overskud til
foreningen. Der udsendes Nyhedsbrev til Næstved jagtforenings medlemmer og kurset
annonceres på Kredsens- og Næstved jagtforenings hjemmesider samt FACEBOOK.
Tilmeldings fristen bliver 10. juli 2017. Jagttegnskursister tilbydes medlemskab af Næstved
Jagtforening, og et gratis skydekort med 100 duer til Næstved Flugtskydningscenter for
dem der består jagtegnsprøven.
1:Godkendelse af referat fra 20.april 2017:
-

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

2: Evaluering af afholdte arrangementer
-”Åben skole” arrangement 29. april 2017 blev gennemført fra 0900-1200 på Næstved
Flugtskydningscenter. Detailprogram er vedhæftet. 20 elever fra Lille Næstved Skole
afdeling Herlufholms 7.,8.og 9.klasse deltog. Næstved kommunes Åben skole konsulent
Lina Johansen og Lille Næstveds kontaktlærer Tine Cartensen samt yderligere to lærer
deltog i arrangementet. Eleverne var positive og engagerede og fik sig nogle gode
oplevelser samt ikke mindst flyttet nogle grænser. Frank Lilholm sørgede for nogle fine
billeder på Næstved Jagtforenings Facebookside, og hjemmesiden fik over 200 hits inden
for den efterfølgende uge. Der kommer en artikel i Danmarks Jægerforbunds blad Jæger i
august nummeret. Tilbagemeldingerne fra konsulent, lærer og elever var alle meget
positive. Fremadrettet er ønsket at et tilsvarende arrangement kommer til at ligge i
september måned en af de fire lørdag formiddage der er skydetid. Alle fire instruktører har
givet udtryk for, at de gerne deltager ved et kommende arrangement.
- Frivillig jagtprøve blev gennemført i Næstved Jagtforenings regi 22.april 2017 med

skydetid fra 0900-1200. 19 mødte og gennemførte den frivillige jagtprøve 12 bestod og 7
dumpede. Kommer tilmeldingen over 20 er der behov for at første hold starter den
skriftlige prøve 0800 således at skydetiden fra 0900-1200 udnyttes fuldt ud. Der var kun
positive tilbagemeldinger vedr. arrangementet fra de tilmeldte.
-- 7. maj Schweisshundeprøve i Stensskoven og Kalbyrisskoven. Der var så mange

tilmeldte, at der var behov for lodtrækning. 22 deltog og 65% blev præmieret. Stor

tilfredshed med arrangementet. Danmarks Radio P4 dækkede arrangementet og leverede
en positiv reklame for både Næstved Jagtforening og schweisshundeprøver.
- Et reguleringskursus i maj blev aflyst.
- Indskydningsdage på Karrebækstorp skydebane den 30. april og 14. maj havde stor
deltagelse og der blev et lille overskud på arrangementet til foreningen.
3: Kommende aktiviteter.
Hundeudvalget:
- Der planlægges apporteringsprøver 16. juli i Mogenstrup, tilmeldingsfrist 10. juli.
- Ræveslæb forventes afholdt den sidste halvdel af august, dato tilgår.
- Markprøve planlægges søndag den 3. september.
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.
Flugtskydningscentret (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.
Øvrige aktiviteter:
- Sommerarrangement for aktive i foreningen lørdag den 5. august ved formanden.
- Familietur til Sverige søndag den 27. august tilbydes foreningens medlemmer.
Foreningen betaler bussen, deltagerne betaler selv indgangsbilletter.
- Foreningernes dag er 2. september 2017.

- Kulturnat den 6. oktober med samme koncept som sidste år.
- Ole Nyvang arbejder på at arrangere en tur til Susågården den 15. september for
Foreningens medlemmer. Planlægningsgrundlaget er 25-40 skytter, tilbud kommer kun til
medlemmer fra Næstved jagtforening, Jagtforeningen betaler transporten. Deltagerne
betaler selv for antal serier der ønskes skudt. Pris per serie 140 skr. Hver skytte skyder
typisk 10 serier.
- Pølsekursus i Kalundborg overvejes, mulig dato i november undersøges.

- Generalforsamling fastsættes til 6. februar 2018. Foredragsholder overvejes.
4. Økonomi.
- Muligheden for at skaffe poloshirts til instruktørerne med foreningens logo undersøges.
Aktion Jan Andersen.

- Medlemssituationen, der er en række rettelser på vej, antallet er fortsat i størrelsesordenen ca. 450.
- Hundeudvalget:

14.629,16

- Driftskonto:

53.967,84

- Opsparingskonto:

380.012,59

4. Eventuelt:
Kommende bestyrelsesmøder: 10.august 1930 ved formanden, 19. september 1900 med
Jan Andersen som vært. Fredag den 1. december julemøde.

