Generalforsamling i Næstved Jagtforening. Tirsdag den 4. februar
2019 kl. 19.00 Sted: Gulerodshuset, Ringstedgade 528, 4700
Næstved.
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt. Under punktet eventuelt vil muligheden for at blive delegeret til kredsmødet
på Damme Kro – lørdag den 14. marts 2020.

Generalforsamlingen blev åbnet med fire signaler fra Næstved Jagtforenings
Jagthornsblæsere. Foreningen mindes sit æresmedlem Hans Axel Jessien 98 år, der afgik
ved døden den 22. december 2019.
Ad1: Valg af dirigent. Frank Lilholm blev valgt til dirigent, og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet i Jæger bladet - januar nummeret, nyhedsbrev samt
på Facebook og på Næstved Jagtforenings hjemmeside.
Ad 2. Bestyrelsens beretning. På tidspunktet for gennemførelse af generalforsamlingen er
der registreret ca. 420 betalende medlemmer af foreningen og to prøvemedlemmer. Det er
samme niveau som sidste år. Den nye persondataordning giver udfordringer i forbindelse
med indmeldelse af nye medlemmer. Foreningen undersøger hvordan indmeldelse af nye
medlemmer gøres hurtigst og mest praktisk, informationerne deles med NFC.
Kommunikation: DJ tilbyder alle jagtforeninger at komme på en ny fælles platform,
forventeligt omkring februar/marts 2020. Kommende og nye aktiviteter annonceres vanen
tro på Facebook og i nyhedsbreve. Husk selv at indtaste e-mail, så man kan modtage
foreningens nyhedsbreve.
Næstved Jagthornblæsere er blevet en del af foreningen. Fremtidigt vil de være et
underudvalg på linje med hunde- og riffeludvalget.
Rævejagt i januar måtte aflyses på grund af manglende tilmelding.

Hundeudvalget: Har som sædvanligt været særdeles aktivt og gennemført hundetræning
og diverse lokale prøver. Herudover har været afviklet både markprøver og
apporteringsprøve i kredsregi. Antallet af prøver forventes neddroslet i 2020.
Riffeludvalget: Har gennemført indskydning og træningsskydning på banen i
Karrebækstorp. Der er også reserveret tid til indskydning her i 2020.
Arbejdet med at etablere en ny 100 m bane sammen med Skytteforeningen på Præstøvej
går fremad, den sidste tilladelse kom den 18. december 2019. Projektets økonomi og plan
for arbejdet er under afklaring. Der arbejdes med at søge midler fra diverse puljer til hjælp
og dækning af omkostningerne. Der vil også blive behov for at uddanne flere instruktører,
end det antal foreningen pt råder over.
De sidste to år har Næstved Jagtforening gennemført jagttegnskursus med stor succes,
om det lykkes at få et hold op at stå i 2020 afgøres inden for de næste dage.
På initiativ af Ole Nyvang lykkedes det også i 2019 at gennemføre en tur til Susegården i
Sverige. Turen var en succes, og det er besluttet, at gennemføre en tilsvarende tur i 2020
datoen er den 17. april. Der er stadig pladser.
Flugtskydningscenter: Pt arbejdes der på at få fornyet lejekontrakten på arealet med
Forsvaret. Næstved Jagtforening er repræsenteret i forretningsudvalget med Jan
Andersen, Ole Nyvang, Hans Nikolajsen og Ib Ole Trägaard. Der er i året løb etableret en
ekstra bagduebane.
Årets aktiviteter har i øvrigt i stort omfang været en gentagelse af tidligere års aktiviteter
med Vildtmadlavningskursus i samarbejde med aftenskolen, deltagelse i kulturnatten i
samarbejde med Cafe Grønnegade, schweisshundeførerne, Jagthornblæserne og
ungdomsskolen og endelig frivillig Jagtprøve.
Formandens beretning blev godkendt. Behovet for at opdatere hjemmesiden blev
understreget.
Ad 3: Årsregnskabet for 2019 for Næstved Jagtforening blev fremlagt og egen kapitalen pr.
31. december 2019 er 469.942,16 kr. I 2019 er der også et mindre overskud i foreningen.
En del af formuen forventes anvendt i 2020 på skydebaneprojektet på Præstøvej.
Spørgsmål til udgifterne til Næstved Jagtforenings Jagthornblæserne blev afklaret.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Ad 4: Der var ikke modtaget forslag til dagsordenen.
Ad 5: Bestyrelsen indstillede, at kontingent på kr.125 for 2019 hæves til 150 kr. i 2021.
Etableringen af skydebanen på Præstøvej er en stor investering, og der er behov for
råderum i foreningens budget til fremtidig finansiering af tøj og udgifter til foreningens
instruktører. Forslaget blev godkendt.
Ad 6: På valg Susan Jørgensen og Steen Thaulov. Begge blev genvalgt.
Ad 7: Valg af suppleanter: På valg Ib Ole Trægaard og Bennet Onsvig begge blev
genvalgt.
Ad 8: Jens Møller og Palle Lund Pedersen blev genvalgt som revisorer. Som revisorer
suppleant blev Hans Nikolaisen genvalgt.

Ad 9: Evt.: Formanden opfordrede medlemmer til at melde sig som delegerede til
kredsmødet på Damme Kro lørdag den14. marts 2020. Tilmelding til Jan Andersen med
navn og medlemsnummer.
Formanden Susan Jørgensen takkede Frank Lilholm for god ro og orden under
generalforsamlingen.
Efter Generalforsamlingen holdt schweisshundefører Bennet Onsvig foredrag. Aften blev
afsluttet med amerikansk lotteri, hvor Per Winther vandt hovedgevinsten en tur til
Susegården i Sverige.
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