Svindinge Jagtforening
Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 19. december 2011 i Svindinge Jagtforening

Fremmødt : Fm. Kristian Spodsberg, Jørgen Nielsen, Leif Jørgensen, Torben Larsen, Andi Andersen og Brian Petersen.

Dagsorden :
Pkt. 1) Velkomst ved formanden.
Pkt. 2) Undertegnede valgt til referent.
Pkt. 3) Orientering fra/om kreds Fyn. (Jagtkreds5.dk). Fm. Kristian Spodsberg orienterede om arbejdet i kredsen og i
JKF Nyborg. Kreds Fyn afholder søndag den 25/03/12 valg til kredsen. Mødested pt. ukendt. Der vil være tema med
råvildt/dåvildtpleje i samme forbindelse.
Jagt + Outdoormesse bliver i dagene den 13/14/15 april, hvor der søges hjælpere til pasning af Jægerforbundets stand
på messen.
JKF Nyborg årsmøde bliver den 12. januar 2012 i Vindinge forsamlingshus kl. 1900. Der skal bl.a. vælges JKFformand.
Kristian genopstiller. Tema på mødet er bl.a. jagttidsforhandlinger.
Hjortelaug på Østfyn er på standby indtil videre.
Pkt. 4 ) Evaluering af Sv. Jagtforenings arrangementer. Skydedag i Lejebølle i påsken. Bestyrelsen fastholder Langfredag
som hidtil. Problemer med Lejebølle flugtskydningsbane, hvor prisen stiger år for år mht leje af banen, hvilket vi som
forening må uddele på deltager, der selv oveni betaler for hver serie lerduer. Bestyrelsen har aftalt et maks. beløb for
leje af banen. Ellers vil lerdueskydningen udeblive fremover, hvis Lejebølle flugtskydning varsler flere prisstigninger.
Hundetræning på engen – Ørbæklunde har forløbet godt og der var stor tilfredshed blandt deltagerne. Hundetræning vil
derfor, hvis muligt, starte op igen den 2. april. Husk at indhente tilladelse på Ørbæklunde.
Flugtskydning i engen i Lamdrup gik godt sommeren igennem. Der skal evt. fremstilles borde til afslutningen, da gamle
borde er defekte. (Slidt op). Leif Jørgensen efterlyser opdatering/efteruddannelse i skydeinstruktørvirksomheden.
Svindinge jagtforening opstillede skydevogn under afvikling af Glorupfesten, hvor flere deltagere var på besøg og skød til
måls efter lerduer. Fint arrangement, og det er bestyrelsen opfattelse, at denne aktivitet står mål med, hvad Svindinge
jagtforening ønsker at bidrage med til Glorupfesten.
Patrontestdag i grusgraven ved Lars Christoffersen. Rigtig godt vejr og stort udbytte i patronerfaring til dem som mødte
op og deltog. Der blev bl.a skudt på vandspejl, hvor resultatet overraskede de fleste. Der arrangeres en ny
patrontestdag i løbet af året.
Bukketræfeftermiddag den 16. maj kl. 1630 ved Svindinge forsamlingshus arrangeres på ny i det kommende år (2012),
da alle deltagerne sås at hygge sig i 2011.

Svindinge Jagtforening

Pkt. 5 ) Fremtidige arrangementer i Svindinge Jagtforening. En del af de fremtidige arrangementer er beskrevet og
nævnt ovenfor under pkt. 4. Svindinge Jagtforening afholder rævejagt den 21. og 28. januar 2012, og sidstnævnte dato
afholdes der som sædvanlig generalforsamling umiddelbart efter de gule ærter.
Aktivitetsbladet skal skrives og udsendes for 2012. Kristian skriver og trykker. Andi & Brian pakker og udsender. Jørgen
N sørger for labels til konvolutter. Leif J. skal have sit nye telefonnummer i bladet.
Indkøb af ny mesterrækkepokal.
Der arbejdes på et arrangement afholdt af Svindinge Jagtforening i foråret feb/mar. 2013. Gode forslag modtages gerne.

Referent / Brian Petersen

