Bestyrelsesmøde i Næstved Jagtforening mandag den 15.september 2020 kl. 1900.
Sted: Finn Hvid Bertelsen, Lyngbakken 42, 4700 Næstved.
Fremmødte: Susan Jørgensen, Jan Andersen, John Vinsbøl og Finn Hvid
Bertelsen. Afbud: Steen Thaulov.
1.Godkendelse af referater:
- Referatet fra den 8. august 2020 er godkendt og lagt på hjemmesiden ved Frank Lilholm.
2. EU persondata ordning:
- Formanden arbejder på sagen sammen med Frank Lilholm.
Vil blive oplagt på foreningens hjemmeside.
3. Gennemførte arrangementer:
- Hundetræningen er startet op den 20. august. Alle holdene er fyldt op.
- 13. september deltog Næstved Jægerråd sammen med Naturfredningsforeningen i
”Naturens dag” i Rådmandshaven. Der blev plukket ænder og servere jægergryde tilberedt
over bål. Næstved Jægerråds deltagelse var en succes med et pænt antal besøgende.
4. Kommende arrangementer:
- Foreningens frivillige inviteres igen i år til en skydebane dag på NFC. Datoen er fastsat til
19. september, pt er der tilmeldt under 10.
5. Hundeudvalget:
- Planen er at afholde et møde med hundetrænerne efter sæsonens afslutning mhp
drøftelse af de kommende aktiviteter. Dato fastsættes senere.
- Muligheden for at få adgang til andre områder, hvor det er muligt at gennemføre
hundetræning, undersøges af formanden. Andre er også velkomne til at komme med
forslag til evt. nye træningsarealer.
6. Riffel/Skydeudvalg:
- Økonomien og tidsplanen er under afklaring, herunder arbejdes der på at søge fonds- og
puljemidler til dækning af hele projektet. Nyt møde mellem repræsentanter for
Jagtforeningen og Skytteforeningen afholdes i nærmeste fremtid.
-Klubhuset er færdigt og kan efter nærmere aftale med Skytteforeningen bruges til
fremtidige møder i foreningen samt af foreningens underudvalg.,
Generalforsamlingen 2021 kan forventeligt afholdes på Præstøvej.
7. Flugtskydningscentret (NFC):
- Skydebanen er i september måned åben om lørdagen 12-16, der er fortsat et pænt
besøgstal.
- Lejekontrakt med forsvaret er på plads og projektet med etablering af en sportingbane
på den nuværende skeetbane fortsætter. Pt arbejdes der på at afklare økonomien.
- Jagtforeningens formand og Formanden for NFC arbejder fortsat på en modernisering af
NFC-vedtægter. Formålet er at sikre, at NFC bliver en selvstændig forening, hvor de
bagvedliggende jagtforeninger ikke står med et juridisk og økonomiske ansvar.

8. Jagthornblæser:
- Jagthornblæserne deltog i naturens dag den 13. september, og er godt repræsenteret
ved diverse arrangementer.
9. Økonomi pr. 15. september 2020:
- Medlemssituationen, antallet er pt lidt over 400.
- Økonomisk status: 531768,75kr.
- Foreningen vil fremadrettet udarbejde et budget for det kommende år. Kassereren er
ansvarlig.
- På et kommende bestyrelsesmøde er det hensigten at gennemføre en principiel drøftelse
af betaling for deltagelse i foreningens aktiviteter.
- Bestyrelsen vil arbejde på at blive en folkeoplysningsforening igen. Status som
folkeoplysningsforening giver mulighed for at søge kommunale tilskud til uddannelse og en
række andre aktiviteter.
10. Strategi drøftelse:
- Bestyrelsen fulgte op på strategidrøftelserne.
11. Eventuelt:
- Kommende bestyrelsesmøder: 27. oktober forsøges afholdt hos Frank Lilholm mhp,
gennemgang og drøftelse af foreningens hjemmeside, herunder hvem der skal have
adgang til at lægge ting på hjemmesiden mv. Det blev besluttet at bestyrelsessuppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne.
- Julemødet er planlagt til 20. november.
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