Svindinge Jagtforening
Referat - Bestyrelsesmøde
Dato:

13-02-2014

Sted:

Brian Petersen, Ørbæk

Kl.

19.00-22.00

Mødedeltager: Kristian Spodsberg

KS

Brian Petersen

BP

Jørgen Nielsen

JN

Torben Larsen

TL

Andi Andersen

AA

Kristian Pedersen

KP

Steen Larsen

SL

Afbud
Pkt. 1.

Vælg af referent.

BP blev valgt til referatskriver.

Pkt. 2.

Velkomst og generel orientering v. mødeleder Kristian Spodsberg.
Velkommen til Kristian Pedersen og Steen Larsen
Forventninger og afstemning til arbejdet i bestyrelsen
Medlemstilgang og fremtidig rekruttering, takster etc.

Velkomst ved KS. Specielt velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer SL og KP. Møder planlægges efter behov i bestyrelsen, men
faste møder er normalt i Dec, Feb og Maj. Foreningen har nu 77 medlemmer, hvilket er en rigtig god fremgang på ca. 20% på et år.
Der opfordres til at værge nye medlemmer til foreningen.

Pkt. 3.

Generel orientering fra Kreds 5 / JKF-Nyborg
Jagt og Outdoormessen 2014 25, 26 og 27. april.
Kredsårsmøde d. 23. marts, Bogense – udpegning af mandat for Svindinge Jagtforening (2 stk.)

KS orienterede generelt om arbejdet i JKF-Nyborg og Kreds 5 (Fyn). Jagtmessen i Odense den 25/26/27. april
Kredsmøde i Bogense den 23. marts. Svindinge Jagtforening har 2 mandater. SL køre med KS til Bogense. Der er plads til én til.
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Pkt. 4.

Evaluering af rævejagt og generalforsamling 2014
-

Afholdelsen af jagterne

-

Generalforsamlingen, mødeform, mad etc.

Evaluering af rævejagt og generalforsamling 2014. Jagterne på ræven søges afholdt endnu bedre, hvor vind og spor drages mere med
ind i planlægningen. Ikke mindst fremmøde af hundefolk, aftaler mv. Der skal forud for dagen briefes et par lokaljægere til de store
såter på Glorup. Generalforsamlingen forløb fint. Dog skal maden til næste år evalueres og have et "løft".

Pkt. 5.

Økonomi
-

Fremlæggelse af årsresultat for 2013 ved Jørgen Nielsen.

-

Regnskab må gerne fremlægges med kopi til alle mødedeltagere.

-

Budgetlægning for 2014

-

Placering af aktiver

Økonomi. Året 2013 kom ud med et lille underskud i Svindinge Jagtforening, hvilket hovedsagelig skyldtes de manglende indtægter på
værdipapirerne. Alle i bestyrelsen var enige om at foreningen ikke skal give det store overskud, men at hver aktivitet skal ende med et
beskedent overskud. Det er bestyrelsens holdning at vi skal lave billige arrangementer til foreningens medlemmer, hvilket bestyrelsen
har kunnet gøre med et godt tilskud fra aktiverne. Men da foreningens indestående ikke har givet afkast i 2013 vil de kommende
aktiviteter og arrangementer prisreguleres en lille smule i 2014. SL & JN arbejder videre med div. banker om mest muligt afkast af
foreningens aktiver.
Der arbejdes med en bedre og billigere måde at fabrikere "Aktivitetsprogrammet" (måske udkommer det i farver til billigere pris).

Pkt. 6.

Fremtidige arrangementer
Gåseforedrag primo marts
-

Planlægning af foredraget.

-

Budgetlægning for arrangementet

-

Fastsættelse af pris etc.

Hjortebanen, Lejbølle – langfredag d. 18. april
-

Planlægning af dagen herunder madlavning og deltagelse

-

Fastsættelse af pris for arrangement

Skydeskole – sommer
-

Fastsættelse af tid og dato

-

Fastsættelse af sted for skydeskole

-

Fastsættelse af koncept, pris, deltager og antal

Svindinge Jagtforening

Flugtskydning for juni og juli 2014
-

Fastsættelse af eksakte skydedag for juni/juli

-

Fastsættelse af koncept for opdeling i skydning begynder/øvede

-

Skydeinstruktører uddannelse og evt. tilskud til instruktøren

-

Transport af skydevogn, hvem gør hvad og hvornår?

Hundetræning - foråret
-

Hvor og hvornår skal hundetræning afholdelse?

Fremtidige arrangementer. Der afholdes et gåseforedrag i Svindinge Jagtforening fredag den 14. marts 2014, kl. 1900. Foredraget er
flyttet til skoletorvet på Ørbæk Skole af hensyn til økonomien. Pris kr. 75,- incl. kaffe og brød.
Tur til hjortebanen i Lejebølle bliver vanen tro Langfredag i Påsken. Pris kr. 300,- incl middagsmad. AA+KS+BP står for maden.
Bukketræf den 16. maj kl. 1630 på Glorup. SL afdækker mulighederne for at vi kan komme tættere på parken med bukkeparaden og
måske få en smule lille udsigt til slottet. AA+BP+SL griller pølser den dag. JN kommer med øl/vand
Skydeskole i Svindinge jagtforening. TL arrangere skydeskole for nye jagttegnsaspiranter på 2-3 onsdage fordelt hen over sommeren,
da disse skal bestå en skydeprøve for at indløse det nye jagttegn. Der kobles en professionel skydeinstruktør på - Rasmus Bjerregaard og der forventes et fremmøde på mindst 15 deltager pr. aften. Der bliver bindende tilmelding til TL senest 1. april, hvor der betales kr.
300,- i depositum. Aspiranter har fortrinsret til skydedagene. KS sørger for orientering hos jagttegnslærere i kredsen.
Flugtskydning starter i Engen i Lamdrup den 2. juni. Foreningen søger med lys og natkikkert efter en FAST instruktør som vil sørge for
god afvikling af skydningen hen over sommeren. (Afløser for Leif J.) KS tager kontakt til mulige emner. Der afholdes ikke flugtskydning
prinsemandag d. 9/6 og Sankt Hansaften d. 23/6. Præmieskydning den 26. Juli.
KS udarbejder i første omgang, for den kommende sæson, en "vagtplan" for transport af skydevogn som står hos TL.
Mogens Hansen - Langå har udtrykt ønske om at starte en smule hundetræning op hen over sommeren i Langå, dette vil ske i
samarbejde med Andi Andersen og Kristian Spodsberg. Prisen bliver kr. 100,- pr hund for X antal gange.
Harejagten til oktober planlægges sås småt. 3 lodsejere har givet positivt tilsagn om at foreningen må låne deres jord til formålet. BP
tovholder på arrangementet.

Pkt. 7.

Evt.
-

Næste møde

-

Alle emner kan diskuteres

Der blev talt om nye spændende arrangementer og aktiviteter som kunne blive gode og aktuelle af afholde i Svindinge Jagtforening.

