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Pkt. 1.

Vælg af referent. – Brian Pedersen

Pkt. 2.

Evaluering af arrangementer
- Hygiejnekursus
- Hjortebanen
- Kragejagtkursus praktisk del
Pkt. 2) Evaluering af arrangementer. Hygiejnekursus afholdt med 24 kursister. Stor begejstring for kurset.
Hjortebanen langfredag med 36 deltager, hvilket må være maks. i fremtiden. Kristian og Andi havde lavet
kartoffelsalat og Steen grillede pølser. Igen var dette en succes.
Kragejagtkursus praktisk del i starten af marts. Forløb planmæssigt og foreningen gav morgenbrød denne
dag. Vi når ikke at arrangere en jagt før til september. BP arbejder videre med en dato i sep., hvor en
kragejagttur afholdes igen.
Endnu en lodsejer har meldt ind til foreningen med anmodning om en kragejæger til jagt og regulering på
krager og skader. NyJæger er udpeget.
Pkt. 3.

Kommende aktiviteter
- Skydeskoler – for nyjægere og andre 8-dags arrangement
- Skydeskoler – enkeldags arrangementer
- Skydedag med speciel kaster
- Lerduskydning
- Hundetræning
Pkt. 3) Kommende aktiviteter. Skydeskolen for nyjægere ved TL er næsten fyldt op. 5 jagttegnsaspiranter er
på.
Der afholdes skydeskole dage på engen ifbm alm. skydning om mandagen. TL er tovholder.
Den 3. august forsøger vi med en specielkaster til meget høje lerduer. Terræn søges.
Alm. lerdueskydning i engen starter mandag i juni kl. 1830. Bjarne Åby er udpeget som hjælper.
KS genopfriskede vigtigheden af grillpølser på engen på særlige skydedage.

Svindinge Jagtforening

Pkt. 4

Glorupfest
Drøftelse af tiltag
o Hvor mange kan deltage
o Hvad kan Svindinge Jagtforening byde ind med
Pkt. 4) Glorupfest. Svindinge jagtforeningen stiller med et par jagthornblæsere til at starte festen. Kristian
og Andi går tur i parken med hundene og viser lidt hundetræning for besøgende. Evt. telt til grej.
-

Pkt. 5.

-

Grejbank og generelt indkøb
Drøftelse af grejbank generelt
o Hvad ønskes indkøbt. Der henvises til støtteordninger – jagttegnsmidler etc.
o Hvordan administrere vi grejbanken
o Hvad skal pris være

- Drøftelse af generelle investeringer – grill etc.
Pkt. 5) Grejbanken i Svindinge Jagtforening. Grejbanken finder bestyrelsen er en rigtig god ide, hvor
medlemmer kan låne div. lokkefugle og andet udstyr, bl.a. powerhunter til skjul. Derfor vedtog bestyrelsen
at bruge kr. 9000,- yderligere på grej ud over dem foreningen har fået i tilskud fra jægerforbundet mv. BP.
administrerer kragejagtudstyr, mens TL administrerer gåse og andejagtudsyr.
Det blev besluttet at for medlemmer er det gratis at låne udstyr men ved kraftig beskadigelse eller
bortkomst betales for udstyr.
Svindinge Jagtforening har på formandens opfordring købt en webergrill, som skal henstå hos SL. Pris 400,Pkt. 6.

Evt. Næste møde Alle emner kan diskuteres

Pkt. 6) Bukketræf den 16. maj. kl. 1630 i parken ved Glorup slot. SL indhenter opholdstilladelse hos Glorup
gods. SL + BP sørger for pølser mv. (SJF giver en pølse og en øl/vand)
Foredrag vedr. råvildt søges afholdt i sep/okt. 2015.

Der blev igen drøftet dåvildt på mødet. Der findes meget dåvildt på Østfyn.

Ref./BP.

