Referat fra Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening
Dato:

25.05.2021

Afholdt:

Online på Teams

Deltagere:

Susan Jørgensen, Jan Andersen, Finn Bertelsen (fra pkt. 7), John Vinsbøl

Afbud:

suppl. Bennet Onsvig

1. Godkendelse referat for bestyrelsesmødet den 06.04.2021
Ingen bemærkninger

2. Orientering fra formanden.
Ikke noget til referat

3. Evaluering af afholdte arrangementer.
Der har været aktivitetsdag med indskydning af riffel op til bukkejagt. Det blev gennemført d.
25.04.2021 på banerne i Karrebæk skytteforening i flot solskinsvejr.
Der deltog 22 håbefulde riffeljægere på dagen.

4. Hjemmeside og arkiv
Der er siden sidst udsendt Nyhedsbrev. Vi vil fortsat opfordre til at medlemmerne indsender deres
E-mail adr., så flere får mulighed for direkte meddelelser og modtagelse af nyhedsbreve.

5. Kommende arrangementer:
a. Generalforsamling den 20. april 2021 (udskudt fra februar)
Generalforsamling for 2021 gennemføres d. 10.08.2021 i Næstved Skydecenter, Ny
Præstøvej 320, 4700 Næstved
b. Jubilæums-arrangement
Der arbejdes videre på de planer, der tidligere er orienteret om
c. Tur til Susegården i 2021
Der er planlagt en tur Susegården i Sverige d. 21.08.2021
Kontaktperson: Ole Trolle Nyvang tlf. 20877306

6. Hundeudvalg.
Der skal fortsat indhentes udstyr hos nogle af de tidligere trænere.
Visioner og fremtidig virke vil blive bearbejdet, når den nye bestyrelse er konstitueret efter
generalforsamlingen i august

7. Riffel/skydeudvalg.
Der uddannes pt. to nye riffelinstruktører til det fremtidige virke på de nye baner, som er under
etablering.
Foreningen har modtaget en donation fra forsikringsselskabet 1848 Brand på kr. 40.000,- Det er
Næstved Jagtforening meget taknemmelige for.
Der har i den forgangne periode været klargøring, oprydning på de nye 100 mtr. baner ved
skydecentret på Ny Præstøvej, og der er etableret holdere og fundament til opsætning af skiver.

8. Flugtskydningscentret.
Der er mangel på flugtskydningsinstruktører på skydecentret i al almindelighed, idet der kunne
tilbydes mere skydetid. Det er et generelt problem, som følge af Coronatiden, hvor stort set al
uddannelse har været nedlukket.
Lige nu arbejdes der på, i samarbejde med kreds 7, at udbyde flugtskydningsuddannelse i august,
og der planlægges med to forløb.

9. Persondatasikkerhed.
Intet at berette

10. Økonomi.
Der er pt 554.000,- indestående på foreningens konto.

11. Eventuelt.
Intet til referat
Næste bestyrelsesmøde er planlagt som alm. fremmøde d. 09.07.2021.

