Svindinge Jagtforening
Referat af bestyrelsesmøde den 12/04/11 afholdt hos Brian
Bestyrelsen var samlet, Kristian, Jørgen, Leif, Torben, Morten, Andy, Brian
Pkt. 1 ) Kristian bød velkommen til mødet - specielt velkommen til Andy der er ny i bestyrelsen.
Pkt. 2) Brian udnævnt til referent.
Pkt. 3) Kristian orienterede om arbejdet i Kredsen og arbejdet i JKF, bl.a. om jagttider og natur 2000.
Pkt. 4) Hundetræning i fuld gang på engen ved Ørbæklunde – pt. ca. 15 hunde.
Fremtidige arrangementer
Tur til hjortebanen i Lejebølle Langfredag blev drøftet. Pt. 31 tilmeldinger. Baneleje fra kl. 0900 – 1530. Sidste år var folk
begyndt at gå før kl. 1600, hvorfor banelejen afkortes og sluttes kl 1530. Alice laver kartoffelsalat som Brian bringer til
skydebanen til kl. 1130. Forventet middagspause kl. 1145-1230. Kristian&Andy medbringer Grill til pølser.
Bukketræfaften den 16. maj 2011 kl. 1630 ved Svindinge forsamlingshus (Jagthytten). Der serveres Gillpølser som
Kristian laver. Brian køber bestik og hjælper Kristian ved jagthytten.
Flugtskydning i Engen til sommer forløber som sædvanlig, hvor der skydes mandag aften. Leif sørger for
skydevogn/skiltning mv. Mht. præmieskydning sidste lørdag i Juli blev starttidspunkt drøftet. Vi skal i gang med skydning
kl. 1330, hvorfor telt og bane skal være klar kl. 1330.
Tidspunktet for spisning om aftenen bliver kl. 1830.
Bestyrelsen arbejder på en patrontestdag som sidste år, dog i år med bindende tilmelding, og aflysning hvis tilslutningen
ikke er tilstrækkelig. Tidspunkt – august måned.
Pkt. 5) Glorupfest den 5. juni 2012. Svindinge jagtforening stiller en skydebane op ved Glorup (Skydevognen) – evt. på
markvejen mod Studsholmen. 10 skud til lerduer kan købes af gæsterne (prisleje 40-50 kr.) Hjælpere – Leif, Kristian,
Morten – og evt. Andy og Torben.
Kristian efterlyste et best.medlem som ville varetage jagtforeningens interesser ved Svindinge fællesforening’s møder i
stedet for ham, da han også havde mange møde i kredsen/Jkf.
Bestyrelsen stod ikke i kø for dette, da det jo ikke har så meget med jagt at gøre. Kristian vil ”kaste mødedatoer ud” og
så kan man byde sig ind.
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