Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening fredag den 20. november 2020 kl. 1900.
Sted: Susan Jørgensen, Ringstedgade 541, Rislev.
Fremmødte: Susan Jørgensen, Jan Andersen, Steen Thaulov og Finn Hvid Bertelsen.
Fraværende: John Vinsbøl
1.Godkendelse af referatet:
- Referatet fra den 27. oktober er godkendt og lagt på hjemmesiden ved Frank Lilholm.
2. Gennemførte arrangementer:
- Ingen aktiviteter grundet covid-19.
3. Næstved Jagtforenings hjemmeside og arkiv:
- Hjemmesiden kan nu åbnes på mobiltelefonen.
- Det er fortsat ikke muligt at sende nyhedsbreve ud via hjemmesiden. Kartotek med
mailadresser er ikke fulgt med i forbindelse med konvertering af hjemmesiden. Sagen
undersøges af webmasteren.
-Foreningens arkiv: Der er materiale fra foreningens oprettelse til i dag. Arkivet opbevares
pt. ved Frank Lilholm. Fremtiden opbevaring overvejes.
4. Kommende arrangementer og aktiviteter:
- Generalforsamling 2021 afholdes i Skytteforeningens klubhus på Præstøvej, tirsdag den
9. februar klokken 1900. Der bliver amerikansk lotteri som sidste år, hovedpræmien vil
igen være en tur til Susegården. Muligheden for at få Niels Egelund Fadersbøl.
som foredragsholder undersøges, emnet for foredraget forventes at være: ”Fra hvalp til
jagthund."
- Foreningen har 100års jubilæum 3. november 2021. Jubilæumsudvalget overvejer pt.
hvordan jubilæet skal markeres.
- Jagttegnskursus i Næstved Jagtforenings regi. De formelle minimumskrav er 20 timer
fordelt på 4 dage, af 5 timer heraf 10 timers teori og 10 timers praktik. Mulighederne for at
køre et længerevarende jagttegnskursus undersøges.
-Frivillig jagtprøve planlægges i foråret med deltagelse af Gert Wulff, Ole Thestrup
Schmidt, Christian Iuel og Finn Hvid Bertelsen. Skydebanedag aftales med NFC.
5.Hundeudvalget:
- Foreningen får behov for at skaffe nye hundeinstruktører til den kommende sæson.
6. Skydeudvalg:
- To mand er i gang med banelederuddannelsen.
- Skydeanlægget på Præstøvej. Der er godt gang i arbejdet, man er blandt andet gået i
gang med støjvæggen ud mod Præstøvej.
7. Flugtskydningscenteret (NFC):
- Der er god fremdrift i planlægningen af den kommende sporting bane.
8. Økonomi pr. 20. november 2020:
- Medlemssituationen, antallet er 426.
- Økonomisk status ca. 526.654,69 kr.

9. Eventuelt:
- I 2021 vil kreds 6 og 7 gå sammen om et større nyjægerarrangement den 22. august
2021 på Køge-Herfølge jagtforenings arealer.
-Næste bestyrelsesmøde fastsættes til den 11. januar 2021 klokken 19.
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