Svindinge Jagtforening
Bestyrelsesmøde - referat
Dato:

12-01-2015

Sted:

Svindinge Forsamlingshus

Kl.

19.00-22.00

Mødedeltager: Kristian Spodsberg

Afbud

Pkt. 1.

KS

Brian Petersen

BP

Jørgen Nielsen

JN

Kristian Pedersen

KP

Steen Larsen

SL

Andi Andersen

AA

Torben Larsen

TL

Vælg af referent. – Brian Pedersen

Pkt. 2.

Generalforsamling
- Gennemgang af dagsorden for generalforsamling
- Valg /udpegning af kandidat til dirigent
- Valg af madsted for guleærter
Pkt. 2) Indledningsvist under pkt. 2 blev der drøftet forskellige og fremtidige medlemskategorier, forsikring,
kontingent mv i Svindinge Jagtforening. KS følger op og melder ud hvilke slags medlemskategorier der
fremover bliver.
Gennemgang af dagsorden til kommende generalforsamling, bl.a. valg af dirigent.
Mad til generalforsamling. BP forespørger Dorte, Ørbæk Midtpunkt.
SL sørger for borddækning på dagen til generalforsamlingen i Svindinge forsamlingshus, som er booket.
Huset sørger for øl og vand, samt kaffe og kage til ca. 25 mand.
Pkt. 3.

Rævejagter
- Gennemgang af rævejagt (kort)
Pkt. 3) Kommende rævejagter : JN, SL og Morgens Rasmussen laver en såt gennemgang af drivsåterne på
Glorup terrænet.
SL sørger for suppe på den første rævejagt eller pølser, ligesom han undersøger muligheden for lån af
jagthytten på Glorup til madpakkespisning.

Svindinge Jagtforening
Pkt. 4

Aktiviteter
Drøftelse af kommende aktiviteter
o Kragejagt
o Foredrag hygiejne kursus + foredrag Erik Norgren
o Madlavning
o Hjortebanen
o Forårsskydning med speciel lerduekaster
o Hundetræning foråret 2015
Pkt. 4) Aktiviteter i 2015 : KS & BP forsøger sig med kragejagt den 7. marts. Der arbejdes videre med
hygiejnekursus som er påkrævet ved evt. jagt i Tyskland.
Madlavning i Ørbæk med proff. kok. pt. 16 tilmeldte. 4 x torsdage. Pris alt incl. kr. 600,Hjortebanen i Lejebølle bliver Langfredag. Mødetid på banen kl. 0830. KS, Andi + BP laver mad. SL griller på
banen.
Torben L begynder lerdueskydning igen og styrer selv sted og datoer. Skydning i Lamdrup starter mandag
den 1. juni
Høje lerduer på speciel høj kastemaskine arrangeres i de første uger af august måned. Fra kl. 16 en
hverdag.
Hundetræning ved Andi og KS. Nærmere tilgår.
Bukketræf på Glorup den 16. maj kl. 1630.
-

Pkt. 5.

Foreningsblad
- Godkendelse af aktivitets blad (bladet udsendes senest onsdag d. 14. januar, så vi overholder 14
dages frist vedr. generalforsamling)
- Uddelegering af arbejde i forbindelse med forsendelse
Pkt. 5) Foreningsbladet blev godkendt på mødet. Udsendes med post hurtigst muligt. SL pakker og sender.
Pkt. 6.

Evt.
-

Næste møde

-

Alle emner kan diskuteres

Pkt. 6) Evt. : Glorupfesten afholdes i år den 7. juni. Der er flere arrangementer op til den weekend
i jægerkredse.
De mange arrangementer i Svindinge jagtforening hen over året har givet mere arbejde til JN kasseren med
div. regnskaber.
ref. / BP

