Referat fra Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening
Dato:

06.04.2021

Afholdt:

Online på Teams

Deltagere:

Susan Jørgensen, Jan Andersen, Finn Hvid Bertelsen, John Vinsbøl

Afbud:

suppl. Bennet Onsvig

1: Godkendelse referat for bestyrelsesmødet den 22.02.2021
- Ingen kommentarer eller indvendingerne
- Referat sendes til Frank, som oploader på hjemmeside
2: Orientering fra formanden.
- Kort orientering om dilemmaer og udfordringer med udskydelser af møder/aktiviter som
følge af COVID19 og forsamlingsforbud
- Ud- og ombygningsprojekt ifm skydebanerne på Præstøvej er blevet lidt forsinket pga
leverance til støjvæg.
- Orientering om at der hentes udstyr hos hundetrænere, idet ikke alt opgjorte udstyr var
tilstede hos Steen Taulov ved udtrædelse af bestyrelse
3: Evaluering af afholdte arrangementer.
- Der er ikke afholdt nogen arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde
4: Hjemmeside og arkiv
(Nedenstående bemærkninger er forsat aktuelle og medtaget fra sidste bestyrelsesmøde)
-

Der arbejdes fortsat på implementering af den nye hjemmeside med de tilpasninger og
justeringer, som måtte være.
Bestyrelsen har fortsat en appel til både eksisterende og nye medlemmer om at oplyse
deres E-mailadr. til senere brug for nyhedsskriv og markedsføring af arrangementer. Som
nævnt under godkendelse af referat, tænker bestyrelsen at iværksætte en proces med
kontakt direkte til medlemmerne i håb om at få indsamlet nødvendige data.

5: Kommende arrangementer:
a. Generalforsamling den 20. april 2021 (udskudt fra februar)
- Oprindelig planlagte generalforsamling i februar er udskudt til d. 20. april 2021.
Men med afsæt i nuværende usikre situation ift møde- og deltagerrestriktioner udsættes
generalforsamlingen til torsdag d. 10. august 20121
- Der planlægges fortsat med at afvikle generalforsamlingen i skytteforeningens lokaler.
b. Jubilæums-arrangement

-

Den nedsatte arbejdsgruppe har desværre ikke haft mulighed for at mødes endnu pga
begrænsning af fysisk mødeaktivitet. Vi kikker med nye vinkler på et eventuelt digitalt
materiale, som afspejler nedslag og historiske træk. Der tages fortsat afsæt i et overblik og
gennemsyn af foreningens arkiv og historik.

c. Frivillig jagtprøve

Tidligere udmeldte og planlagte dato er aflyst
d. Jagttegnskursus
- Der er pt ikke planlagt et udbud, idet bestyrelsen følger udvikling jf. COVID19.
e. Tur til Susegården i 2021
- Turen til Susegårdens til Sverige er tidligere udsat, som følge af COVID19.

Der er planlagt NY tur i eftersommeren 2021 – den 21. august2021. Ole Nyvang er fortsat
tovholder.
6: Hundeudvalg.
-

(Nedenstående bemærkninger er forsat aktuelle og medtaget fra sidste bestyrelsesmøde)

Indtil videre er alle aktiviteter i hundeudvalget aflyst, primært på grund af COVID19,
desuden en afventning af rekonstruktion af hundeudvalget, som først vil blive iværksat
efter en ny sammensat bestyrelse.

7: Riffel/skydeudvalg.
- Dato for indskydning på Karrebæk skydebane er fastsat til den 25. april 2021.
Tilmelding er til Flemming Prægel på tlf. 28 30 57 75
OBS OBS – Der skal tilmeldes til en aftalt tid p.g.a. de nuværende møderestriktioner.
8: Flugtskydningscentret.
- Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde
9: Persondatasikkerhed.
- Ingen bemærkninger
10: Økonomi.
- Foreningens likvide beholdning er pt ca. kr. 560.000,11: Eventuelt.
- Ikke noget ført til referat
Næste bestyrelsesmøde er planlagt over Teams til 25.05.2021.

