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Pkt. 1.

Vælg af referent.

Brian Petersen.

Pkt. 2.

Velkomst og generel orientering v. mødeleder Kristian Spodsberg.
Medlemstilgang
Gennemgang af kontingentsatser, som skal indsendes oktober
Reparation af skydevognen
Repræsentant i fællesforeningen
Aktivitetsbladet for Svindinge

Pkt. 2) Formand Kristian Spodsberg bød velkommen og gav en generel orientering om mødet og dagsorden.
Det blev fremhævet at Svindinge Jagtforenings medlemstal er i fremgang og der er pt. 80 medlemmer, en fremgang på ca. 20% på
under tre år
Kontingentsatserne som skal indsendes i okt. forbliver 40 kr. Dog skal lokalkontingent for juniorjægere sættes til 0 kr.
Reparation af skydevogn/kastemaskiner udført af mekaniker og Duematic service.
Steen Larsen bliver repræsentant i Svindinge fællesforening, hvor han skal repræsentere Svindinge Jagtforening ved møder.
Aktivitetsbladet for Svindinge er udgivet for i år. Det er vigtigt, at jagtforeningen får skydedatoer annonceret i dette blad.

Pkt. 3.

Generel orientering fra Kreds 5 / JKF-Nyborg
Reguleringskorps under JKF-Nyborg
Hjortelaug – status

Pkt. 3) Orientering om Kreds 5 (Nyt). Arne Greve har trukket sig som formand, og en fungerende formand er valgt.
Reguleringskorps er moderniseret, og Poul Andersen, Peder Pedersen samt Mogens Rasmussen, som vi kender fra Svindinge
Jagtforening, menes at blive nye reguleringsjæger. Korpset bliver forankret under JKF-Nyborg.
Hjortelaugsmøde på vej på Østfyn.
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Pkt. 4.

Evaluering af aktiviteter for første halvår bl.a. disse
-

Hjortebanen

-

Gåseforedrag

-

Bukketræf

-

Skydeskole for nybegynder

-

Skydeskole for alle (dags arrangement)

-

Flugtskydning

-

Præmieskydning

Pkt. 4) Evaluering af Svindinge Jagtforenings aktiviteter hen over foråret.
Hjortebanen på Lejebølle langfredag. God dag, hvor der blev skudt meget. Et mindre overskud til foreningen, således at
deltageromkostningerne holdes så lave så mulig.
Gåseforedrag i Ørbæk. Ca. 60 personer mødte frem. Foredragsholder var yderst professionel, og der skabtes interesse for jagtformen.
Pænt overskud. Andre foreningen arrangerede i tiden efter samme slags foredrag.
Bukketræf den 16. maj 2014. Steen og Jørgen sørgede for hygge, øl, vand og pølser. Der er skabt gode rammer i parken ved Glorup
slot til afholdelse af bukketræf. Arrangeres igen i 2015.
Skydeskole hen over sommeren arrangeret af Svindinge Jagtforening med Torben som ”krumtap”. Mange fremmødte og heraf en del
nybegynder som har en skydeprøve foran sig. Rasmus Bjerregård gjorde det rigtig godt, og alle syntes at få noget med, som de kan
bruge. Overskuddet for aktiviteter skal gerne bruges på udvidelser i form af mere skydning, evt. leje af elektronisk skydeanlæg – evt.
køb af ekstra kastemaskine til brug i engen. (under hensyntagen til miljøgodkendelsen af skydebanen).
Et elektronisk skydeanlæg til indendørs brug koster kr. 80.000,- + moms, og en ekstra kastemaskine koster kr. 20.000,- + moms. Der
arbejdes videre med dette i foreningen, og bl.a. en demonstration hos Torben en hverdagsaften, af det nævnte anlæg.
Flugtskydning i engen gik hen over sommeren fint, bortset fra fejl på kastemaskinen, som nu er blevet udbedret. Ny instruktør Bjarne
Åby viste sig særdeles kompetent til jobbet på netop vores skydebane. Der afregnes med Bjarne i form af et gavekort. Foreningen
takker mange gange for Bjarnes arbejde.
Hundetræning i Langå hos Mogens Hansen har været pænt besøgt. Super terræn. God hundeprøve afvikling.

Pkt. 5.

Økonomi
-

Fremlæggelse af resultater for de enkelte aktiviteter for 2014

-

Opfølgning på budget for 2014

Pkt. 5) Økonomien i Svindinge Jagtforening blev dette forår vendt til et plus, og dette skyldtes i særdeleshed flere gode aktiviteter.
Torben bliver ny lerdueindkøber.

Pkt. 6.

Søgning af midler
-

-

Søgning af midler til diverse effekter
o

Jagttegnsmidler

o

Nyjægerpuljen

Hvad ønsker vi søgning til?

Pkt. 6) Svindinge Jagtforening vil prøve at søge Jagttegnsmidler og Nyjægerpuljen om tilskud til indkøb at grej til kragejagt mv. som så
kan lånes/lejes ud til jæger – gerne nyjægere – som vil prøve kræfter med krager og andet rovvildt.

Svindinge Jagtforening
Pkt. 7.

Fremtidige arrangementer

Harejagt og fællesspisning
Tidspunkt:

Fredag d. 24. oktober kl. 13.00-17.30

Tidspunkt:

Fredag d. 24. oktober kl. 17.30 (fælles spisning)

Møde sted:

Svindinge Forsamlingshus

Harejagt rundt om Svindinge By.
Svindinge Jagtforening barsler i øjeblikket med at lave en harejagt omkring Svindinge. Vi ønsker/søger
derfor arealer beliggende rundt om Svindinge, hvor vi må gå på en harejagt en enkelt dag. Dagen
er planlagt til fredag den 24. oktober 2014, fra kl. 1300 frem til kl. 1730. Efterfølgende fællesspisning i
forsamlingshuset, hvor også ikke deltagere af jagten kan deltage.
Så en rigtig fællesjagt med efterfølgende middag for alle.
Vi har forlods tre lodsejer, som gerne vil ligge marker til en harejagt for Svindinge
jagtforenings medlemmer. Vi hører meget gerne fra andre lodsejere.
Harejagten ønskes afviklet på gammeldags traditionel vis, hvor vi tramper markerne af
med hunde/jægere på linje, og skytter som står for i enden af markerne. Der ønskes kun jagt på hare
og der bliver på ingen måde tale om en udryddelsesjagt, ej heller jagt i remisser og skov. Det er mere
tænkt som tælling af hare og agerhøns, samt træning for de stående hunde og ikke mindst socialt
samvær for medlemmerne. Dog vil vi gerne skyde til en hare eller to, samt ræven, hvis den skulle
komme forbi på dagen.
Ring og hør nærmere. Kontaktperson i Svindinge Jagtforeningsbestyrelse:
Brian Petersen, Ørbæk tlf. 4138 2272.

-

Grovskitse for jagtens forløb

-

Bespisning – og hvor skal spisning afholdes?

-

Priser

Pkt. 7) Fremtidige arrangementer. Harejagt den 24. okt. – Brian tovholder og står for tilmelding med hund – mad osv.
Andi forhører sig hos Dorthe i Ørbækhallen vedr. mad til fællesspisning samme aften. Kristian S sørger for annoncering pr. nyhedsmail
mv.
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Pkt. 7.

Fremtidige arrangementer - videre

Foredrag
-

Planlægning af kommende foredrag og tidspunkt.

-

Forespørgsel fra Erik Norgren

Alle ønsker Erik Norgrens tilbud om at komme at holde foredrag velkommen. Der arbejdes på foredrag primo 2015
Gåsejagt - kursus
-

Evt. afholdelse af kursus for kommende sæson.

Skydeaften
-

Leje/køb af lasershot – afholdes ved Torben Larsen

Foreningsaften – Odense Jagt tirsdag d. 9. sep. kl. 18.30-20.30
Foreningsaften i Odense
Mød dine jagtkammerater, når Svindinge Jagtforening, Frørup-Tårup Jagtforening og Nyborg
Jagtforening afholder en aften i samarbejde med
Odense Jagt & Fritid.
En aften hvor der både er plads til en god handel, men også til en masse snak.
Der arbejdes på et foredrag til foråret. Evt. våben eller jagt foredrag.
Gåsejagtkursus forsøges planlagt af Torben/KristianS til omkring 10/11. oktober 2014.
Foreningsaften sammen med naboforeninger hos Odense Jagt & Fritid – tirsdag den 9. september 2014, kl. 18.30 – 20.30.

Pkt. 8.

Evt.
-

Næste møde

-

Alle emner kan diskuteres

Pkt. 8) Det nye konsortium har budt Svindinge Jagtforening velkommen til rævejagt i januar 2015.

