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Pkt. 1.

Vælg af referent. – Brian Pedersen

Pkt. 2.

-

Jagt på kommunale arealer i Nyborg
Præsentation af arbejdet i Jægerrådet Nyborg og status for jagt på kommunale arealer

Kristian Spodsberg orienterede om sagen vedr. jagt på de kommunale arealer i Nyborg kommune.
Man følger situationen.
Pkt. 3.

-

-

Evaluering af arrangementer
Flugtskydningssæsonen
o Deltagere
o Praktisk afvikling
Præmieskydning
Hundetræning
Skydinstruktion

Evaluering af aktiviteter.
Flugtskydningssæsonen har forløbet uændret i forhold til sidste år. 15-20 skytter hver mandag aften hen
over sommeren igennem.
Flere af de nye jægere fra "Torbens skydninger" om onsdagen finder vej til mandagsskydningen. Drøftet,
hvordan vi tager bedre imod de nye jæger/skytter på banen.
Præmieskydningen sidste lørdag i juli var nogenlunde besøgt hvad angår skydning, og hele 38 gæster
meldte sig til spisning om aftenen i teltet på engen. God stemning.
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Hundetræning - der tilgår formentlig nye gode velegnede arealer på Glorups Jord i grusgraven mod Anhof.
Ligesom at man meget gerne vil forsætte med det gode samarbejde med Mogens Hansen, Langå.
Mogens Hansen har været med til at starte hundetræningen og står i dag for begynderholdet.
"Torbens Larsens skydninger" har igen i år været i "hit" med mange deltager til skydeaftner med Rasmus
Bjerregaard.
Ca. 20 har været igennem instruktionen og ca. 7 af dem har været til prøve efterfølgende.
Der har været to kastemaskiner i gang på nogle af skydningerne for at afhjælpe unødig ventetid.

Pkt. 4.

-

Kommende aktiviteter
Fastsættelse af datoer for kommende arrangementer, som pt. er kendt
Hundetræning 2016
Hjortebanen 2016
Rævejagter 2016
Kragejagt 2016

Forslag til kommende arrangementer
- Jagtrejser
- Vildtsundhed
Kommende aktiviteter:
Kommende rævejagter i januar 2016 er lørdage den 23. og den 30. hvor der er generalforsamling. KS
booker huset og Andi står for madbestilling.
Hjortebanetur er langfredag i påsken 25. marts 2016.
Hundetræning 2016 forventes i gang midt i marts og afslutning midt i maj - inden bukkejagten.
Der skal trænes hver uge frem for hver anden.
Kragereguleringsdag blev fastsat til lørdag 2. april - husk at ansøge om krageregulering.
Bukketræf også i 2016.
Der arbejdes ihærdigt på Jagtrejseforedrag i Ørbæk Midtpunkt evt. torsdag den 25. februar 2016 (Hvordan
kommer man i gang med at arrangere en jagtrejse)
Vildtsundhedsforedrag er ligeledes i støbeskeen
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Pkt. 5

-

Investeringer
Drøftelse af evt. indkøb af ekstra kastemaskine
o Hvor mange kan deltage
o Hvad kan Svindinge Jagtforening byde ind med

Foreningen ansøger om tilskud til en lerduekastemaskine til alsidig brug, idet vores skydninger mangler en
ekstra kastemaskine.
Torben undersøger priser mv.
KS ansøger diverse fonde

Pkt. 6.

-

Grejbank og generelt indkøb
Drøftelse af grejbank generelt
o Hvordan administrere vi grejbanken

Grejbanken er oppe og køre. Der kan nu lejes kragelokkefugle, og alt i gåseudstyr - herunder powerhunter.
Der udarbejdes billedskema således lejer og forening er "enige" om det udlånte.
Gebyr/depositum kan påregnes.
Torben er ansvarlig for gåseudstyr - Brian ansvarlig for krageudstyret.

kt. 7.

Evt. Næste møde Alle emner kan diskuteres

Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2015, kl. 1900.

- Jørgen Nielsen har foræret Jagtforeningen en gasgrill som kan bruges ved foreningens arrangementer.
Svindinge jagtforening siger TAK til Jørgen.
Medlemstallet i Danmarks jægerforbund er faldende, hvilket der er mange faktorer forbundet med.

