Referat fra Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening
Dato:

08.11.2021

Afholdt:

fysisk møde hos kasserer Jan Andersen

Deltagere:

Susan Jørgensen, Jan Andersen, René Larsen, Ole Testrup Schmidt og John Vinsbøl
samt suppl. til bestyrelsen: Bennet Onsvig

Afbud:

1. Velkomst og orientering fra formanden
Formanden Susan bød velkommen
Kort orientering ift. Ib Ole´s ønske om at udtræde som suppleant til bestyrelsen. Ib Ole har
ydet en stor indsats gennem mange år i flere bestyrelser, men helbredet har desværre
begrænset hans virke på det sidste.
Ny suppleant vælges på næstkommende generalforsamling i februar 2022
Godkendelse af referat fra sidste og konstituerende bestyrelsesmøde d. 31.08.21 
2. Evaluering af afholdte arrangementer
Ingen foreningsrelaterede aktiviteter siden sidst
3. Kommunikation – Hjemmeside, facebook og arkiv
En drøftelse af kommunikationsmuligheder til medlemmerne gik over til evaluering af
anvendte medier og hardware. Der er enighed om at hjemmesiden ikke fungere optimalt
på bl.a. smartphones og tablets.
Det blev aftalt at René tager kontakt til DJ´s kommunikationsafdeling for at afdække
omfang og perspektiver med hjemmesiden.
4. Kommende arrangementer
- Generalforsamling - februar 2022.
Generalforsamling 2022 afholdes d. 10. februar, og er foreløbig planlagt til afvikling på
Næstved Skydecenter.
Der arbejdes på nogle idéer til oplæg fra ressourcepersoner som ”trækplaster” til
generalforsamlingen.
Det blev bl.a. drøftet faglige indlæg – og med kulturelle vinkler:
- en kendt dyrlæge, adfærdstræner el.lign.
- evt musikalsk/jagtlig indlæg fra Ole Kibsgaard (Bennet tjekker op)
- evt Catharina Rewentlow-Mourier, Brahetrolleborg Game Fair
- andre ”løse” forslag var oppe og vende.
Bestyrelsen har en hjemme opgave med flere eksempler fra alle.
Hvad vi skal arbejde konkret videre med afklares på team-møde d. 24.11.2021 kl. 16.00
(Susan indkalder)

- Jubilæums-arrangement.
Der arbejdes videre på opgaven (Frank L., Susan og John) ift opsamling af historik m.m.
Og der arbejdes fortsat mod et forårsarrangement i 2022 (foreløbig dato er sat til
07.05.2022)
Bestyrelsen havde en brainstorming om idéer og aktiviteter, som kan være mere
inddragende og involverende af medlemmer og familie.
Forslag som blev drøftet:
Skydearrangement med riffel og/eller skydebane. Enten arrangementer opdelt eller
afviklet forskudt, eller måske flere aktiviteter på samme tid forskellige steder; skydebane,
skydecenter, skovarealer m.m. Det kræver god logistik og planlægning.
Enighed om der er brug for (mange) frivillige hænder, og flere såfremt der vælges synkron
afvikling på flere lokaliteter.
Der tænkes i en form for bespisning enten gennem dagen, eller som afslutning. Ikke
endelig bestemt endnu, men det kunne være et grill-arrangement!!
Det store spørgsmål – Hvordan involverer vi foreningens medlemmer mere aktivt – både ift
denne opgave og i almindelighed?
Der skal udarbejdes et oplæg til ”projektplan” med aktiviteter. Hertil en procesbeskrivelse
over arrangementet og hvordan det tænkes gennemført, samt ressourceforbrug i
manpower og estimat på økonomi. Det blev aftalt af Ole leverer et oplæg til bestyrelsen.
oplæg kan rundsendes til kommentarer – og afklares på et team-møde, så vi er i gang.
- Tur til Susegården i 2022.
Der aftales med Ole Nyvang om koordinering af en ny tur i 2022. Turen afvikles den 20.
august 2022
Øvrige input til arrangementer i 2022 kunne være:
- Tematiske træningsdage for hunde af forskellige racer – spaniels, retrievere og stående
jagthunde. Emne er fra sidst – og afklares på kommende bestyrelsesmøde.
- En schweisstræningsdag med fokus på håndtering af arbejdet med anskudssted og det
efterfølgende arbejde. Der arbejdes videre med et arrangement april 2022 – efter
påske. Et emne fra sidst, som kan iværksættes umiddelbar (Bennet og John kommer
med et bud/plan efter kontakt til en lodsejer)
5. Hundeudvalg – hvad gør vi med fremtidigt hundearbejde
- Det videre arbejde og strategi for nytænkning udsættes til et senere bestyrelsesmøde.
Indtil videre henviser vi til nabo-foreninger, som har gode udbud til alle racer og
niveauer.
- Det skal fortsat indhentes udstyr fra tidl. trænere, der ikke har afleveret endnu.
- Vi skal søge efter ildsjæle som trænere. Gerne et makkerpar til opstart af hvalpe og
unghunde, som en start på klubbens ambition om et udbud af hundetræningskurser.

Riffel/skydeudvalg:
Nyt om riffelbanen på Præstøvej
- Færdiggørelse af støjvæg er lidt forsinket, men det går i den rigtige retning
- Der fortsat lidt arbejde tilbage på selve banen

-

Flugtskydningscentret
Vinterlukket
Ikke refereret noget fra møder i centret

6. Persondatasikkerhed
- ingen nyheder
7. Økonomi
Indestående er kr. 534.772,56
8. Eventuelt – herunder tilrettelæggelse af kommende bestyrelsesmøder
-

Næste bestyrelsesmøde er teamsmøde 24.11.21 kl. 16.00
Bestyrelsens julemøde flyttes til Nytårsmøde 07.01.2022

Tak til Jan for godt værtskab 

