Svindinge Jagtforening
Referat af bestyrelsesmøde i Svindinge Jagtforening.
Mødet blev afholdt den 08. november 2009 kl. 19.30-22.00 i 'Jagthytten' i Svindinge Forsamlingshus.
Deltagere: Formand Kristian Spodsberg, KS. Kasserer Jørgen Nielsen, JN. Kjeld Henriksen, KH. Leif Jørgensen, LJ.
Torben Sylvest, TS. Brian Petersen, BP.
Claus Andersen havde meldt afbud.
KS startede mødet med en generel orientering om arbejdet i Kreds 5 Fyn, herunder vildtudsætningskurser, som er gået i
gang til trods for at undervisningsmaterialet udkom sent. Kurser skal gennemføres inden udsætning i 2010.
Odense Congres Center:
Jagtmessearbejdet er i gang mod afholdelse 09-10-11.april 2010.
Svindinge Jagtforening har indsendt skydebaneoversigt til DJF vedr. skydebanen i Lamdrup.
Herefter orientering om JKF-Nyborg ved KS. Der mangler frivillige, som vil lade sig uddanne til naturformidlere i Nyborg
Kommune. Kontakt KS.
Orientering om Kulturnatten i Nyborg, hvor JKF deltog den 04.09.2009 med stand med forskellige jagtrelaterede emner.
Hjortelauget er på opstartsniveau men er måske lidt hæmmet af, at dåvildtet er i god fremgang på Østfyn, og derved er
det svært at få jægerne i dialog om afskydning.
TS arbejder for et hjortelaug og efterlyser flere jægere og lodsejere. JN gav ide til at samle mindre grupper af
jægere/lodsejere i de områder, hvor dåvildtet opholder sig for at skabe en dialog om afskydning. En enighed på hele
Østfyn synes ikke opnåelig.
Evt. fredning i oktober og november blev diskuteret.
Orientering vedr. Svindinge Jagtforening:
Der er kommet nye medlemmer i dette år, og foreningen har nu 65 medlemmer, hvilket blev modtaget med begejstring
af bestyrelsen.
Svindinge Jagtforening står overfor at skal have revideret vedtægterne i forhold til Danmarks Jægerforbunds nye
struktur. KS fremsender vedtægter til bestyrelsen via e-mail til gennemlæsning, hvorefter bestyrelsen kan gøre
opmærksom på uhensigtsmæssigheder. Herefter fremsendes de reviderede vedtægter til alle foreningens medlemmer
sammen med opkrævning/indkaldelse til generalforsamling i det nye år, således medlemmerne kan se vedtægterne, der
søges godkendt på næste års generalforsamling.

Svindinge Jagtforening

Vedr.: fremtidige aktiviteter i Svindinge Jagtforening:
Foredragsaften udsættes et år, da bestyrelsen var enige om, at dette ikke må afholdes for tit af hensyn til
interessestemningen.
Kommende rævejagter 23.01. og 30.01.2010:
Manglende arealer hvor ræven er og kan jages. Lodsejere/jagtkonsortier efterlyses.
I forbindelse med rævejagt og generalforsamling den 30.01.2010 bliver der evt. spisning på Øksendrup Kro, da
Svindinge Forsamlingshus er optaget den 30.01.2010.
Hundetræning i løbet af sommeren, hvor Michael Johansen, Frørup, måske vil være træningsleder. JN undersøger om
muligheden for benyttelse af areal på Ørbæklunde.
Evt. afholdelse af en 'patrontestdag' i august måned for foreningens medlemmer, hvor de kan medbringe haglgevær og
patroner for test.
Referant: den 11.11.2009 BP.

