Svindinge Jagtforening
Referat - bestyrelsesmøde
Dato:

02-12-2013

Sted:

Jørgens Nielsen, Frørup

Kl.

19.00-22.00

Mødedeltager: Kristian Spodsberg

KS

Brian Petersen

BP

Jørgen Nielsen

JN

Torben Larsen

TL

Andi Andersen

AA

Leif Jørgensen

LJ

Afbud

Morten Krebs

MK

Pkt. 1.

Velkomst ved mødeleder Kristian Spodsberg.

Pkt. 2.

Vælg af referent.

Brian valgt til referent.
Pkt. 3.

Orientering fra Kreds 5/DJ
Repræsentantskabet skal 5. dec. på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde beslutte om vi skal samle afd.
Rødovre og Kalø til et domicil på Kalø. Et projekt til ca. 60mill.

Orientering fra JKF-Nyborg
-

Husk JKF-årsmøde 23-01 på Ørbæk Midtpunkt kl. 19.00

-

JKF Nyborg rolle i forbindelse med Sydøstfyns flugtskydningsforening og status for denne.

-

Markvildtsmøde

-

Pkt. 3) Orientering fra kreds 5.
Der arbejdes på et nyt domicil for Danmarks jægerforbund. Repræsentantskabet skal
den 5. december i år på et ekstraordinært møde beslutte om DJF skal samle afd. Rødovre
og Kalø under et tag. Projektet kan komme til at koster 60 millioner.
Orientering fra JKF-Nyborg. Husk JKF-årsmøde 23. januar 2014 på Ørbæk Midtpunkt kl.
19.00. Bl.a. kommer en markvildtrepræsentant og fortæller.

-
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Pkt. 4.

Evaluering af diverse arrangementer og planlægning af dem i 2014
-

Hjortebanen Lejbølle.

-

Hundetræning

-

Flugtskydning & præmieskydning

-

Bukketræf 16. maj 2013 / 2014 -

-

Gåsejagtkursus

-

Skydevognen, udlejninger økonomi etc. 300 + 0,25 øre pr. due (500 kr.)

-

Foreningsaften

-

Pkt. 4) Evaluering af aktiviteter i Svindinge Jagtforening.
Turen til Lejbølle skydebaner forløb fint. Flugtskydningsbanen har ”drillet lidt”
prismæssigt, og prisen er nu så høj (2000 kr.), at bestyrelsen diskuterede, hvorvidt
flugtskydningsdelen skulle forsætte. Prisen på 2000 kr. er for leje af banen fra kl. 930 1500, dertil skal den enkelte skytte betale for lerduer og patroner. Bestyrelsen har aftalt
og blevet enige om et ”udspil” til flugtskydningsbanen. Stor tilfredshed i øvrigt til
riffelbanen, maden og arrangementet.
Hundetræning ligger lidt stille pt. Hundetræner søges !
Flugtskydning/præmieskydning. Dalende deltagerantal. To helligdage i den kommende
sæson. Vi ansøger om at måtte skyde tirsdagene i disse uger.
Bukketræf 2013. Flotte bukke på paraden. Vi ville gerne have flyttet hele paraden tilbage
på græsplænen ved æbletræerne inden for i parken. Dette arbejder vi på til 2014, der
bliver på Store Bededag…tidspunktet fastholdes til kl. 1630, da vi tror på det er det
bedste tidspunkt.
Gåsejagtkursus. Dette var gået rigtig godt. Der var mange teorier og kursisterne havde
fået ”noget med hjem”. Der var undervisning med bl.a. teori, praktik, lokkefugle,
skydning fra liggende skjul, kald teknik og meget meget mere. Der blev skudt 2 gæs på
praktisk jagt
Skydevogn. Prisen hæves til kr. 500,- og der opkræves herefter IKKE pr. kastet due. Fast
pris 500,-

-

-

-
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Pkt. 5.

Fremtidige arrangementer
-

Diskussion omkring de kommende rævejagter – ekstra såter Ørbæklunde

-

Fastsættelse af kommende arrangementer i 2014

-

Fællesjagt på hare "rundt om Svindinge" samtidigt med agerhønsetælling (for sjov). Præmier for bengæt mv.
evt. fællesspisning efterfølgende.

-

Gåsejagt kursus / foredrag

-

Pkt. 5) Kommende arrangementer.
Planlægning af kommende rævejagter i januar måned. JN oplyste at der vil blive åbnet
for en såt på Ørbæklunde, hvor en ræv har drillet. AA & BP kan ikke komme til den første
rævejagt.
Foredrag om gåsejagt i Svindinge forsamlingshus i marts måned 2014.
Bestyrelsen vil prøve at arrangere en fællesjagt på harer rundt om Svindinge i okt. 2014.
Lodsejere/jagtlejere skal forespørges.
Ny hjemmeside på vej via Danmarks Jægerforbund.

-

Pkt. 6.

Pkt. 7.

Aktivitetsbladet for Svindinge Jagtforening
-

Planlægning af bladet 2014

-

Valg og rekvirering af sponsorer

-

Valg af personer til skrivelse af enkelte artikler etc.

-

Procedure for forsendelse af blad

-

Pkt. 6) Bladet ”Svindinge Jagtforening”.
JN printer labels. AA & BP køber firmærker og konvoluter, pakker og forsender.

Gennemgang af ny hjemmeside
-

Hjemmesiden skal i gang nu. Derfor er der brug for diverse inspiration. Hvad skal siden indeholde?

-

Portrætfoto af bestyrelsesmedlemmer

-

Punkter som ønsker på kommende hjemmeside

-

Pkt. 7) Hjemmesiden.
Hjemmesiden skal i gang nu. Derfor er der brug for diverse inspiration, og hvad skal siden
indeholde? Portrætfoto og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer.
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Pkt. 8.

Gennemgang af dagsorden for generalforsamling 2014

Indkaldelse til generalforsamling på Svindinge Forsamlingshus
Lørdag den 25. januar 2014 kl. 14.00 med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i 2014
3. Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen
4. Indkomne forslag.
5. Kontingentfastsættelse.
6. Valg af kasserer, på valg er:
Jørgen Nielsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
Jørgen Nielsen
Torben Larsen
Leif Jørgensen (ønsker ikke genvalg) 15 år
Morten Krebs (ønsker ikke genvalg)
8. Valg af suppleanter, på valg er følgende:
Kristian Pedersen (Svindinge)
Kim Pedersen (Øksendrup)
9. Valg af revisorer, på valg er følgende:
Torben Andersen
Mogens M. Rasmussen
10. Valg af suppleanter, på valg er følgende:
Mogens Poulsen
Andreas Christiansen
11. Eventuelt
Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 18.januar 2014.
Kommentarer til dagsorden som ønskes drøftet
-

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
Bestilling af forsamlingshus og mad.

-

Pkt. 9) Evt.
Leif Jørgensen meddelte bestyrelsen at han ikke ønskede genvalg til
generalforsamlingen. Han ville ”trække sig” fra bestyrelsesarbejdet og arbejdet på
flugtskydningsbanen. Han oplyste samtidigt at Alice ikke arbejdede med mad ud af huset
mere. Hans beslutning om at stoppe stod ikke til diskussion. KS takkede Leif for et godt
samarbejde gennem tiderne, specielt som flugtskydningsinstruktør på banen i Lamdrup.´
KS & BP indhenter madpriser på gule ærter til generalforsamlingen. Svindinge
forsamlingshus er forudbestilt til dagen.

-

Pkt. 9.

Evt.

-

Alle emner kan diskuteres

