Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening mandag den 8.august 2020 kl. 1500.
Sted: Susan Jørgensen, Ringstedvej 541 Rislev.
Fremmødte: Susan Jørgensen, Jan Andersen, John Vinsbøl Steen Thaulov og Finn Hvid
Bertelsen.
1.Godkendelse af referater:
- Referatet fra den 11.maj 2020 er godkendt og lagt på hjemmesiden ved Frank Lilholm.
2. EU persondata ordning:
- Formanden arbejder med sagen.
3. Gennemførte arrangementer.
Covid-19 har resulteret i, at perioden siden sidste bestyrelsesmøde har været meget stille.
4. Kommende arrangementer
- Kredsmøde på Damme Kro er udskudt til 11.august. Jan har tilmeldt følgende som
delegerede Flemming Prægel, Finn Hvid Bertelsen og Ole Kronberg. 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
snarest.
- 13. september deltager Næstved Jagtforening i ”Naturens dag” i Rådmandshaven.
4. Hundeudvalget:
- Sommertræning indledes den 20. august alle holdene er fyldt op.
- Liste over udvalgets materialer er opgjort og tilsendt formanden.
- Principielt er det foreningens policy, at instruktører er uddannet via kurser Danmarks
Jægerforbunds kurser – og betalt af jagtforeningen. Tilsvarende at instruktørerne er
medlem af Danmarks Jægerforbund og dermed dækket af forbundets forsikring i
forbindelse med gennemførelse af kurser og undervisning.
- Muligheden for at få adgang til andre områder at gennemføre hundetræning på
undersøges ved formanden.
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 dækning af hele projektet. Arbejdsdag gennemført med succes
-Klubhuset er færdigt og kan bruges til fremtidige møder i foreningen samt af foreningens
underudvalg, generalforsamlingen 2021 forventes afholdt på Præstøvej.
6. Flugtskydningscentret (NFC):
- Skydebanen er genåbnet, med skydedage tirsdag og torsdag med et pænt besøgstal.
- Lejekontrakt med forsvaret er nu på plads og projektet med etablering af en
sportingbane på den nuværende skeetbane fortsætter.
- Jagtforening og Formanden for NFC ser på en modernisering af NFC-vedtægter, målet
er at sikre, at NFC bliver en selvstændig forening, hvor de bagvedliggende jagtforeninger
ikke står med et juridisk og økonomiske ansvar.

7. Jagthornblæser
- Jagthornblæserne er nu et underudvalg under Næstved Jagtforening. Den praktiske
aftale er nu på plads.
8. Økonomi pr 11.maj 2020:
- Medlemssituationen, antallet er i størrelsesordenen ca. 400.
- Foreningen vil fremadrettet udarbejde et budget for det kommende år. Kassereren er
ansvarlig.
9. Strategi drøftelse
- Bestyrelsen drøftede Næstved Jagtforenings mulighed for at engagere flere af
medlemmerne i foreningens aktiviteter samt bestyrelsesarbejde – og på sigt indlede et
generationsskifte i bestyrelsen. Et oplæg til foreningens Vision, mission og strategier blev
præsenteret.
- Målet er et møde forventeligt i tredje uge af januar 2021, hvor potentielt interesserede
inviteres til en aften med stegt flæsk og persillesovs og et kort oplæg om, hvad Næstved
Jagtforeningen kan tilbyde på kort og lang sigt samt en diskussion om hvad interesserede
kan tilbydes af uddannelse og muligheder for at udfolde sig.
- Bestyrelsen intention er i de kommende måneder at opsøge og opfordre potentielle
kandidater til at melde sig og generelt forhøre sig om, der er frivillige der gerne vil bidrage
til foreningens aktiviteter.

10. 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.
- Kommende bestyrelsesmøder: tirsdag den 15. september, 27. oktober og 20. november
1900 sted aftales senere.
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