Svindinge Jagtforening
Bestyrelsesmøde / referat
Dato:

07-01-2016

Sted:

Svindinge Forsamlingshus

Kl.

19.00-22.00

Mødedeltagere :

Formand Kristian = KS,
Jørgen Nielsen =JN,
Andi = AA,
Steen Larsen = SL,
Brian = BP.

Afbud :

Torben L = TL

KS bød velkommen til bestyrelsesmøde i Svindinge Jagtforening, og orienterede kort om mødet. (KS var forsinket til mødet grundet et
påkørt rådyr midt i Odense by)
Svindinge Jagtforeninger er nu oppe på 107 medlemmer og flere og flere viser interesse for foreningen. Der høstes et lille pænt
overskud på de fleste af jagtforeningens aktiviteter i 2015. Nogle aktiviteter har givet overskud og andre underskud, og dette er stadig
bestyrelsen holdning, at sådan skal det nu være.
Skyderegnskabet er svært at styre mht lerdueforbrug, men TL laver pæn indtjening på skydningen, og der skal arbejdes på en løsning
med TL om lerdueregnskab. Skydningen som TL ligger et kæmpe arbejde i, skal kunne arrangeres så billigt som muligt, til gavn og
glæde for rigtig mange jægere.
Grejbanken er nu oppe og klar til udlejning. AA har lavet rustfri beslag til TL’s gåselokkelager, ligesom der er fremstillet anker til
lokkeænder mv.
Generalforsamling den 30, januar ’16.
KS bestiller den lille sal i Svindinge forsamlingshus og AA havde allerede bestilt mad og kage til kaffen til ca. 25 mand.
Rævejagten den 23, januar arrangeres med konsortier på Glorup, og Mogens Rasmussen gør klar i jagthytten til madpakkespisning. SL
underretter Mogens.
Vi søger gravhund og ”gravhold” til begge jagter.
Tur til Lejebølle skydecenter langfredag i påsken. (Som det plejer)
Vildtkursus arrangeres den evt. den 31, marts 2016 i Ørbæk midtpunkt. KS+AA
Kragereguleringsdag med ”jagt” og morgenkaffe første weekend i april. BP
Hundetræning starter 4/4-16 kl. ca.1830. AA+KS
Bukketræf den 16. kl. 1600 ….formentlig Glorup igen.
Skydebanen i Lamdrup åbner traditionen tro den første mandag i juni – 6/6. kl. 1830.
-

- -

KS orienterede om Svindinge jagtforenings mulighed for et medlemskab i ”HJULBY MOSE JAGTSELSKAB”
Bestyrelsen drøftede muligheden for et medlemskab men følte sig låst i vedtægternes PKT 8, 2. linje, hvoraf det fremgår at deltagere
på jagterne skal have fast bopæl i Nyborg kommune.
Bestyrelsen kunne være interesseret, men mange af SJF medlemmer har bopæl uden for kommunen, og disse medlemmer vil blive
udelukket for deltagelse.
Bestyrelsen drøftede problematikken i at betale et evt. kontingent i Hjulby Mose JS, og så kunne kun en mindre del af SJF medlemmer
benytte tilbuddet. Bestyrelsen var enig om at dette ikke var sund vækst for en god jagtforeningen.
Bestyrelsen gennemgik videre vedtægterne ”HJULBY MOSE JAGTSELSKAB” og ”faldt over” punkt 15, hvoraf det fremgår at et evt.
underskud dækkes af de deltagende foreninger i fællesskab. Der var nogen tvivl om forståelsen af dette punkt, og bestyrelsen savnede
nok en formulering ”at deltagende foreninger hæfter kun med deres indskud”.

