Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening mandag den 11. maj 2020 kl. 1900.
Sted: Finn Hvid Bertelsen, Lyngbakken 42,4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, Jan Andersen, John Vinsbøl Steen Thaulov og Finn Hvid
Bertelsen.
1.Godkendelse af referater:
- Referatet fra den 2. marts 2020 er godkendt og lagt på hjemmesiden ved Frank Lilholm.
2. EU persondata ordning:
- Formanden arbejder med sagen.
3. Gennemførte arrangementer/aflyste arrangementer på Covid-19:
- Ole Nyvang tur til Susågården er udsat til lørdag den 24. april 2021. Der skal ske fornyet
tilmelding til Ole Nyvang.
- Næstved Jagtforening Frivillige jagtprøven den 25. april, aflyst.
- Træningsskydning for riffelskytter den 26. april, aflyst.
- Træningsskydning for riffelskytter den10. maj på Karrebækstorp blev gennemfør med alle
tider besat. Der var kun en enkelt tilmeldt, der udeblev. Det fungerede godt med tilmelding
og det overvejes at gentage fremgangsmåden ved senere arrangementer. Det overvejes
også at anvende Jægerforbundets tilmeldingssystem, så der sker forudbetaling.
4. Kommende arrangementer
- Kredsmøde på Damme Kro er udskudt til 11.august. Der er udpeget følgende som
delegerede Flemming Prægel, Finn Hvid Bertelsen og Ole Kronberg. Jan sørger for
tilmelding. John og Susan og Frank Lilholm deltager som koordinatorer ligeledes i
kredsmødet.
- Foreningens frivillige inviteres igen i år til en skydebane dag på NFC, dato fastsættes
senere.
- Bestyrelsen planlægger at gennemføre et strategimøde med henblik på at drøfte
Næstved Jagtforenings fremtidige tilbud til medlemmerne, samt hvorledes vi kan aktivere
filere medlemmer i at udvikle aktiviteter i foreningen. Mødet er planlagt til afholdelse den 8.
august 2020 kl. 15.00 Hos Susan
4. Hundeudvalget:
- Forårstræning med start den 9. marts blev gennemført, opfølgningsholdene med start
den 30. marts blev aflyst. Sommertræning er planlagt til at opstart i august. Dato
fastsættes senere.
- Liste over udvalgets materialer opgøres mhp. at skabe et overblik over hvad foreningen
råder over. Steen er ansvarlig.
5. Riffel/Skydeudvalg:
- Skydebane projektet på Præstøvej. Endelig miljøgodkendelse er modtaget den 18.
december 2019. Volden og rende til skiver er etableret. Tilbud på støjvæg er modtaget.
Økonomien og tidsplanen er under afklaring, herunder arbejdes der på at søge fonds- og
puljemidler til projektets gennemførelse.
Herudover er der en praktisk opgave med at rydde arealet hvor støjvæggen skal opføres
samt at samle sten på arealet ved volden.

Det forventes at arbejdet med at opføre den støjvæg, der er et krav i henhold til
miljøtilladelsen kan gå i gang efter sommerferien. Susan er ansvarlig for samarbejdet.
6. Flugtskydningscentret (NFC):
- Skydebanen er genåbnet, men under de pt. meget restriktive regler for deltagelse.
- Formanden for Næstved Jagtforening og Formanden for NFC ser på en modernisering
af NFC-vedtægter, der derefter skal drøftes med de øvrige interessenter.
7. Jagthornblæser
- Jagthornblæserne er nu et underudvalg under Næstved Jagtforening. Detaljerne er ved
at falde på plads. Arbejdet har været corona-ramt.
8. Økonomi pr 11.maj 2020:
- Medlemssituationen, antallet er i størrelsesordenen ca. 420.
- Den samlede formue er pt. 518.285,18 kr.
- Foreningen vil fremadrettet udarbejde et budget for det kommende år. Kassereren er
ansvarlig
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.
Foreningens effekter, der er opbevaret hos Per Winter skal fjernes. Jan og John besigtiget
effekterne og vurderer hvad der skal gemmes eller kan anvendes andre steder og hvad,
der skal på genbrugsstationen.
- Kommende bestyrelsesmøder: mandag den 15. juni 1900 sted aftales senere samt
lørdag den 8. august - strategidag- 1500 ved formanden.
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