Svindinge Jagtforening
Bestyrelsesmøde / referat
Dato:

09-03-2016

Sted:

Svindinge Forsamlingshus

Kl.

18.00-22.00

Mødedeltager:
Kristian Spodsberg KS
Brian Petersen BP
Jørgen Nielsen JN
Steen Larsen SL
Andi Andersen AA
Torben Larsen TL
Bjarne Aaby BA
John Pedersen JP
Erik Norgren EN
Mogens Hansen MH
Mogens Rasmussen MR
Gert Simonesen GS
Hans Rasmussen HR
Poul Andersen PA

Pkt. 1. Vælg af referent. – Brian Pedersen
Pkt. 2. Præsentation af deltagere.
Pkt. 3. Evaluering af arrangementer.
- Skydeskoler : TL - BA - JP har stor tilslutning til skydeskoledagene og onsdagsholdet er velbesøgt og det fungere optimalt.
Mandagsholdet i engen kører ikke så godt, da det forstyrres af den almindelige skydning. Skydevognen er af og til defekt og der på
bruges megen unødvendig tid. Det ville være meget optimalt med en kastemaskine mere, hvorfor det savnes meget. Pladser på
skydelederkursus. SJF forsøger at købe to kurser til PA +JP
- Hundetræning : Der er for nuværende to hold, hvor JP tilgår som hjælper ved MH. Der arbejdes hen mod at dele til tre hold, da
aldersforskellen pt er stor. GS og HR kigger forbi til første træning mandag den 4/4 kl. 1800 i Langå, for at vurdere om de kan hjælpe
til.
- Foredrag : 31/3 er der vildtsundhedskursus i Ørbæk Midtpunkt. Annoncering er vigtig for at få en god tilslutning. Foreningen skal blive
bedre til annoncedelen på fremtidige arrangementer. Pt. er ca. 100 medlemmer tilmeldt på nyhedsmail.
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- Madlavning : Holdet på 15 deltagere er godt i gang, og det er første år, hvor man står uden kok. GS og HR står for menu og retter, og
der har kun været positive tilbagemeldinger. PR for madkurset skal rundsendes tidligere næste år.

- Krageregulering : Reguleringen/jagten kunne være bedre en dag i september, men SJF vil helst ikke forstyrre for meget på
lodsejernes terræn i denne periode. Der er pt. 4 nye udstoppede lokkekrager på vej til grejbanken.

- Ræveregulering : PA foreslog at der blev arrangeret "jagtture" hen over sommeren på ræv. Medlemmer blev tildelt et terræn, hvor
man sad på anstand efter rævehvalpe med sin jagtriffel. (regulering efter gældende regler).
"Jagtformen" er særdeles spændende og naturinteressant.
Pkt. 4. Fremtidige arrangementer
EN er tilgået foreningen som forholdsvist nyt medlem og brænder for at skaber en ny gren i SJF. EN ville gerne fremme
riffelskydningsdelen, og kom med en del forslag til kommende arrangementer.
EN vil arrangere en skydedag hos Korsholm med riffel en dag i formentlig august. Fredag/lørdag og ca. 8 deltager til små kr. 400 pr.
næse.
EN tilbød sig som rejseleder under en jagtrejse arrangeret af EN og SJF i fællesskab i foråret 2017. Rejsen skal henvende sig til
første/anden gangs rejsene som ønsker professionel rejseguide på jagtturen.
EN tilbød at lave små kurser inden for riffelskydning mv. Teori og evt. skydning på 200 m bane mv. Kort sagt noget mere riffelskydning
ind i foreningen.
AA foreslog et knivkursus på en lokal skole, hvor vi kan bygge / lave vores egen jagtkniv. Lære efterlyses.
KS ønskede at SJF fik stablet en formiddag på benene for vores juniorjægere, hvor de kan komme ud og se og prøve lidt. Det mangler
vi og har gjort i nogle år.
Pkt. 5. Evt.

Alle emner blev diskuteret.
Det er sundt for vores lille forening med en sådan aften, hvor emner, ideer og kommende indslag bliver vendt og videreudviklet.
Det er vigtigt at vi tager godt i mod de nye der kommer til arrangementer, især på skydeaftenerne, således at de ikke står for sig selv.
Opfordringen var at vi tager godt i mod de nye og tager dem med "ind i snakken".

