Svindinge Jagtforening

Bestyrelsesmøde den 17. november 2010 i 'jagthytten' - Svindinge Forsamlingshus.
referat:
Deltagere: Kristian Spodsberg, Morten Krebs, Jørgen Nielsen, Leif Jørgensen,
Torben Larsen og Brian Petersen.
Pkt. 1: Kristian (fm) hilste velkommen til mødet og præsenterede formålet med mødet.
Pkt. 2: Referatskriver: Brian Petersen
Pkt. 3: Orientering fra fm. omkring kreds Fyn og JKF-Nyborg, bl.a. ny hjemmeside jagtkreds5.dk og generalforsamling
ved JKF-Nyborg den 17. januar 2011.
Hjortelauget halter stadig på Østfyn.
Pkt. 4: Bestyrelsen evaluerede årets arrangementer i Svindinge Jagtforening.
Hjortebaneturen til Lejbølle havde ikke så mange deltagere i år.
Der var stor ros til sportingbanen fra flere af deltagerne.
Hundetræning i april i samarbejde med Kullerup/Refsvindinge Jagtforening var gået
godt med 17-18 deltagere. Der arrangeres træning igen for alle typer jagthunde.
Start mandag den 11. april 2011, i alt 5 gange (mandage).
Bukketræf den 16. maj. Der kom fire bukke på paraden. Det var også ganske hyggeligt med fælleskaffe og rundstykker
bagefter, hvor snakken gik lystigt.
Flugtskydning på engen forløb som det plejer. Der var et pænt lille overskud. Præmieskydningen (sidste lørdag i juli)
starter kl. 13.00 i stedet for kl. 13.30, og spisningen bliver kl. 18.30.
Lerdueskydningen for Svindinge Fællesforening ifbm sommerfesten i Svindinge forløb ganske godt, og der var ca. 20
deltagere, som fik prøvet lerdueskydning.
Nogle af dem var førstegangsskytter.
Patrontestdag i grusgraven. Stor tilfredshed med arrangementer, dog var der svigtende tilslutning, og dette skyldtes formentlig vejret. Der taltes med begejstring
for de høje lerduer, som blev sendt ud fra et højdedrag i grusgraven. Flere forskellige jagt/flugtskydningspatroner blev
testet i jægernes egne haglgeværer mht spredning af hagl og udgangshastighed.
Jagtpatroner fra Eley, Rio og Gamebore må nok siges at kunne anbefales.
Østjysk Våbenhandel havde sponsoreret 250 jagtpatroner i flere mærker, typer og kalibre til fri afbenyttelse.
ADR konventionens kapitel 1.3. Vejtransport af farligt gods.
Kursus i transport af ammunition til hånd- skydevåben blev den 31. august 2010 afholde af Svindinge Jagtforening.
Deltagerne kan efterfølgende transportere mere
end 50 kg ammunition lovligt. Der var 6 deltagere, som alle var tilfredse med kurset, der blev afholdt af en
sikkerhedsrådgiver fra Fyns Politi.
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Pkt. 5: Fremtidige arrangementer:
Der blev drøftet en fællesspisningsaften med Kullerup/Refsvindinge Jagtforening altså hvor vi slår os sammen med andre. Bestyrelsen stiller sig positiv overfor sådan
et arrangement.
Bukketræf er den 16.maj 2011, og jagten går ind på en hverdag. Svindinge Jagtforening vil prøve at se, om der er
tilslutning til at mødes kl. 17.00 denne dag,
hvor bukken fra morgenstundens jagt kan medbringes. Der vil være mulighed for
at få en pølse, inden man skal på aftenpürsch.
Der arbejdes på en tur til Brande i Jylland til en flugtskydningsbane med instruktør, hvor man kan lære at skyde
alverdens vilde lerduer.
Datoen vil evt. blive den 18. juni 2011.
Pkt. 6: Arbejdsfordeling.
Kristian skal ændre Leifs telefonnummer til jagtbladet til 2617 6966.
Jørgen Nielsen sender årets resultater fra præmieskydningen til Kristian, så disse kan komme med i bladet.
Leif har booket Alice + forsamlingshus til generalforsamling i januar.
Ref. Brian Petersen

