Svindinge Jagtforening

Bestyrelsesmøde den 3. december 2012, kl. 1830.
Mødet afholdt hos Jørgen Nielsen (JN).
Mødedeltagere: Kristian Spodsberg (KS)
Morgen Krebs (MK)
Torben Larsen (TL)
Andi Andersen (AA)
Brian Petersen (BP)
Afbud

Leif Jørgensen (LJ)

Pkt. 1 ) KS bød velkommen på mødet, og ønskede tillige kasserer Jørgen Nielsen tillykke med den runde fødselsdag i
sidste måned.
Pkt. 2) BP valgt til referent.
Pkt. 3) KS orienterede kort om JKF-Nyborg. Der arbejdes på en hjemmesideordning under kredsen, hvor vi som
jagtforening kan meldes til med egen hjemmeside.
Et nyt reguleringskorps er under udvikling, og skal ”ligge under” JKF’erne.
Husk JKF-årsmøde den 23-01-2013 på Frisengården.
Pkt. 4) Evaluering og planlægning af Svindinge jagtforenings arrangementer.
Hjortebaneturen til Lejebølle gik som sædvanlig godt, og mange fik indskudt og afprøvet deres rifler, ammunition mv.
Turen i 2013 ligger datofast til langfredag den 29. marts i påsken 2013. Andi, Kristian og Brian sørger, ligesom sidste
gang, for pølser og kartoffelsalat.
Hjortebanen i Lejebølle har pr. brev forespurgt andelsbevisindehavere om pengene ønskes retur eller om muligheden for
eftergivelse af beløbet til hjortebanen. Således at banen har endnu flere muligheder for fornyelse og forbedring i
fremtiden. For Svindinge jagtforening drejer det sig om 2 stk. andelsbeviser til en værdi af kr. 1.000,- pr stk. Det blev
besluttet på mødet at Svindinge jagtforening ikke ønsker pengene retur her ca. 10 år efter, hvilket vi vil meddele
Hjortebanen i Lejebølle.
Hundetræning. Michael Johansen har meddelt at han ikke ønsker at være træningsleder på hundetræningsholdet,
hvorfor vi prøver at finde en ny, og helst i samarbejde med én af vores naboforeninger.
Flugtskydning i engen i Lamdrup. Hele skydningen hen over sommeren har forløbet særdeles fint med almindelig
fremmøde. Dog har banen været flyttet et par meter pga. vand i engen. Udgifter til borde/bænkesæt mv. har medført at
hele flugt - og præmieskydnings afholdelsen er kommet ud med et mindre underskud.
Bukketræf afholdt om eftermiddagen i Glorup slotspark med pølser, øl og vand forløb godt med 4 stærke bukke, og de
ca. 15 fremmødte jægerne var klar til aftenpürsch bagefter. Der afholdes igen bukketræf kl. 1630 i parken den 16. maj
2013.
Pkt. 5) Fremtidige arrangementer.
Bedre styring på rævejagterne på Glorup. KS kontakter Mogens Rasmussen, og der forsøges rekognoscering på terrænet
forud for jagterne.
Der arbejdes med et projekt til Glorupfesten, en ny patrontest dag – som evt. kobles på en mandag aften i engen ifbm
flugtskydning. Evt. foredrag ved gåsejagt, vildtpleje mv.
Pkt. 6) Aktivitetsbladet for Svindinge Jagtforening.
Vivian/JN sender medlemsliste til KS – også med passive medlemmer. Listen revideres af KS, der sender den retur til JN,
som udskriver labels til konvolutter. BP afhenter, og pakker posten sammen med AA.
BP skriver indlæg om bukketræf i 2012 til bladet.
BP spørger til annoncør.
Pkt. 7) Hjemmeside – www.Svindingejagtforening.dk
Portrætfoto af bestyrelsesmedlemmer ønskes lagt ud på hjemmesiden.
Alle kan komme med gode ønsker eller forslag til hjemmesiden, ligesom alle opfordres til at tage et foto af en god
jagtoplevelse og skrive en linje eller to om jagten. (Det behøves ikke være et stort trofæ)
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Pkt. 8) Dagsorden for generalforsamling den 26. januar 2013.
Godkendt
Pkt. 9) Evt.
KS opfordrede til søgning på jagttegnsmidler, hvor der uddeles ca. kr. 80.000,- hvert år til forskellige projekter i
jagtforeningerne.
Husk opslag i lokalområdet vedr. jagtforeningens arrangementer.
Der arbejdes på at grille pølser mv. til rævejagten den 19. januar 2013
HUSK at bestille hus og gule ærter til den 26. januar 2013. (Skulle gerne være gjort)
/referent.

