Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening mandag den 2. marts 2020 kl. 1900. Sted:
Susan Jørgensen, Ringstedvej 541, Rislev, 4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, Jan Andersen og Finn Hvid Bertelsen. Afbud: John
Vinsbøl og Steen Thaulov.
Bestyrelsen konstituerede sig med Susan Jørgensen som formand, John Vinsbøl som
næstformand, Jan Andersen som kasser og Finn Hvid Bertelsen som sekretær samt
Steen Thaulov som formand for hundeudvalget.
1.Godkendelse af referater:
- Referatet fra generalforsamlingen den 4. februar 2020 er godkendt og lagt på
hjemmesiden ved Frank Lilholm.
2. EU persondata ordning:
- Formanden arbejder med sagen.
3. Gennemførte arrangementer:
- Generalforsamling blev gennemført tirsdag den 4. februar 1900, på Gulerodshuset
Ringstedgade 528, med foredrag af Bennet Onsvig om Schweisshunde arbejdet. Med stor
succes blev der gennemføres amerikansk lotteri med sponser præmier og en
hovedpræmie med en betalt skydedag på Susågården den 17. april. Ca, 30 havde valgt at
deltage i generalforsamlingen.
4. Kommende arrangementer
- Kredsmøde gennemføres den 14. marts på Damme kro. Der er udpeget følgende som
delegerede Flemming Prægel, Finn Hvid Bertelsen og Ole Kronberg.
- Foreningens frivillige inviteres igen i år til en skydebane dag på NFC, dato fastsættes
senere.
- Ole Nyvang planlægger tur til Susågården 17. april 2020.
- Næstved Jagtforening gennemfører Frivillig jagtprøven den 25. april med skydetid fra 912. Tilsagn fra Gert Wulff, Finn Hvid Bertelsen, Ole Thestrup Schmidt, Christian Iuel og
Jørgen Korndrup.
- Foreningernes dag i 2020 forventes gennemført sammen med Næstved Skytteforening.
Formanden drøfter sagen med skytteforeningen.
-Træningsskydning for riffelskytter er planlagt til 26. april og 10. maj på Karrebækstorp.
- Ambitionen er, at bestyrelsen gennemfører et strategimøde med henblik på at drøfte
Næstved Jagtforenings fremtidige tilbud til medlemmerne. Dato fastsættes senere.

4. Hundeudvalget:
- Forårstræning begynder den 9. marts og 30. marts.
- Bestyrelsen har modtaget et oplæg om en fremadrettet honorering af foreningens
uddannede instruktører på 1150, - kr. per hold. Bestyrelsen godkender forslaget
tilsvarende honorering kommer til at gælde for foreningens riffelinstruktører.
Hundeudvalget pålægges at udarbejde en liste over hjælpemidler.
5. Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Endelig miljøgodkendelse er modtaget den 18.
december 2019. Økonomien og tidsplanen er under afklaring, herunder arbejdes der på at
søge fonds- og puljemidler til projektets gennemførelse. Volden og rende til skiver er
etableret inden 1. marts. Pt. afventes tilbud på støjvæg. Næste møde er aftalt til den 20.
marts.
6. Flugtskydningscentret (NFC):
- Formanden for Næstved Jagtforening og Formanden for NFC ser på en modernisering
af NFC-bestemmelser.
7. Jagthornblæser
- Jagthornblæserne er nu et underudvalg under Næstved Jagtforening. Detaljerne er ved
at falde på plads.
8. Økonomi pr 2. marts 2020:
- Medlemssituationen, antallet er i størrelsesordenen ca. 400.
- Den samlede formue er 525.900,- kr.
- Foreningen vil fremadrettet udarbejde et budget for det kommende år.
9. Eventuelt:
- Den nye hjemmeside er under opsætning, der udestår et større redaktionsarbejde ved
Frank Lilholm. I princippet skal en fra hunde-, riffel- og jagthornudvalget have rettigheder til
at lægge nyheder ind på hjemmesiden.

Referat bestyrelsesmøde den 2. marts 2020

