Svindinge Jagtforening
Bestyrelsesmøde / referat
Dato:

onsdag 06-12-2016

Sted:

Svindinge Forsamlingshus

Kl.

19.00-22.00

Mødedeltager: Kristian Spodsberg

Pkt. 1.
Pkt. 2.

-

Pkt. 3.

-

KS

Brian Petersen

BP

Jørgen Nielsen

JN

Kristian Pedersen

KP

Steen Larsen

SL

Andi Andersen

AA

Torben Larsen

TL

Kristian Pedersen

KP

Vælg af referent. – Brian Pedersen

Status – Hjulby Mose
Hvordan er det foreløbig gået for sæson 2016
Hvad skal der ske for 2017

Kommende aktiviteter
Fastsættelse af datoer for kommende arrangementer, som pt. er kendt
Hundetræning 2017
Hjortebanen 2017
Rævejagter 2017
Kragejagt 2017
Knivkursus
Generalforsamling
Madlavningskursus

Forslag til kommende arrangementer
- Foredrag

Svindinge Jagtforening

Pkt. 4

-

Investeringer
Drøftelse af evt. indkøb af ekstra kastemaskine
o Hvor kan der søges støtte
o Hvad skal der investeres i

1 Stk. Compact 8 Nikkedukke 90mm duer i 12V med plads til 352 duer
Trådløs fjernbetjening model Nordtech

Kr. 39.000,-

Total
Ovennævnte priser er excl. moms

KR. 39.000,-

Inkl. moms
Ovennævnte priser er gældende ved bestilling inden 1. marts 2017
Vores maskiner er selvfølgelig med sikkerheds bøjle og nødstop

KR. 48.750,-

Pkt. 5.

-

Pkt. 6.

-

Pkt. 7.

Program for 2017
Forslag til program for 2017
o Hvordan administrere vi grejbanken

Jægerrådet Nyborg
Hvad vil Svindinge Jagtforening

Evt. Næste møde Alle emner kan diskuteres

Svindinge Jagtforening

Referat
Bestyrelsesmøde afholdt i Svindinge Jagtforening onsdag den 6. december 2016 i "Jagthytten" i
Svindinge forsamlingshus.
Fremmødt var :
KS : Kristian Spodsberg - Formand.
JN : Jørgen Nielsen - Kasserer
KP : Kristian Pedersen
TL : Torben Larsen
SL : Steen Larsen
AA : Andi Andersen (Kom lidt senere)
BP : Brian Petersen
Pkt. 1 ) BP valgt som referatskriver.
Pkt. 2 ) Status på Hjulby Mose.
Der har ikke været fuld tilslutning på alle jagterne via SJF og SL, som er tovholder på Hjulby
jagterne, har forsøgt at få dækket jagterne ved div. invitationer. SL mener dog at 2017 også skal
prøves, og håber på at flere fra SJF vil købe jagter. Jagterne der er afholdt i efterår 2016, har været
godt tilrettelagt, og der er blevet nedlagt en del vildt. Vi fortsætter i Hjulby i 2017.
Pkt. 3 ) Kommende aktiviteter 2017.
Rævejagterne i januar bliver den 21. og 28. januar 2017. Den 21. er som bekendt med madpakke
og den forsøges spist i "jagthytten" i Svindinge forsamlingshus. Den 28. Jan. er der
generalforsamling efter de gule ærter. SL booker forsamlingshuset Li. Sal. SL + KS bestiller Gule
Ærter, og det blev besluttet at SJF også betaler kaffen i år.
Kragejagt med kaffe og rundstykker bliver lørdag den 8. april 2017 kl. ca. 0530 - 1000. Der er
tilgået SJF nye steder/arealer. BP er tovholder.
Hjortebanetur til Lejebølle bliver langfredag den 14. april 2017. KS, AA, BP laver kartoffelsalat og
medbringer grill. SL griller på skydebanen. Tilmelding ved KS.
Hundetræning som sidste år. Datoer tilgår og det forventes at der trænes i april måned. AA + KS.
Knivkursus, hvor man kan lære at bygge/lave sin egen kniv. Manglende tilmeldinger til AA. SJF
håber det kan kommer i gang.
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Madlavningskursus træder lidt dødvande i øjeblikket. KS taler med Flemming Krabæk om en ny
konstellation.
Bukketræf bliver den 16. maj 2017, kl. 1630. Mødestedet tilgår.
Skydning & skydeskole. Vi starter på engen i Lamdrup igen i år. Opstart bliver mandag den 12. juni
2017. Skydeskole bliver på engen mandag den 19/6. Skydeskolen har trukket mange mennesker til
og der vil i år også blive lavet skydehold med Rasmus Bjerregaard. TL er tovholder.
Der skydes 7. august om aftenen hos TL.
Der arbejdes på en mulighed for Rågeregulering i nærområdet.
Harejagt - vildttælling, rundt om Svindinge, forsøges afholdt i oktober med fællesspisning som i
2014. BP er tovholder og forhører sig på terræner.
Pkt. 4 ) Investeringer.
Foreningen arbejder på køb af en ekstra lerduemaskine. Der er foreslået en Compact 8
nikkedukke maskine. Prisen er omkring 50.000 kr. Bestyrelsen arbejder på at søge tilskudsmidler til
indkøb. Bestyrelsen arbejder hen i mod en løsning hvor kastemaskinen står fastmonteret på en
trailer og evt. kan hæves 10-12 meter i vejret med en lift. TL arbejder med liftpriser. Ovennævnte
beløb vil blive plus trailer og plus lift.
Under punktet bemærkede JN at der mangler regnskab for arrangementer i 2016, bl.a. regnskabet
for madlavningskursus og skydeskolen. Dette skal han have i denne måned af hensynet til
regnskabsføring.
Pkt. 5 ) Program for 2017.
Se evt. under pkt. 3.
Pkt. 6 ) Jægerrådet i Nyborg.
Er pt. uden formand og linjen fortsættes tilsyneladende.
Pkt. 7 ) EVT.
Dåvildtet har fået en ny formand.

ref. /BP

