Referat af bestyrelsesmøde den 11. december kl. 19.00 2018 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kristian
Larsen

Afbud. Kim Magnussen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser
Jagt i Korsør Lystskov d. 6. december. Der blev skudt 2 krikænder 2 gråænder, 2 harer og 13
fasanhaner.
Der har været en forespørgsel fra et medlem om at være jagttegnslærer, vi inviterer ham til næste
møde.
Der har været fremsendt et spørgeskema fra Danmarks Jægerforbund, angående indsats af
forskellige politiske mål. Formanden svarer på skemaet.
Der har været en forespørgsel fra jægerrådsformanden om forenings syn på havvindmøller syd for
Omø. Foreningen er principielt ikke imod vindmøller og efter undersøgelser ved Rødsand der er
normal kun problemer hvis havvindmøller står i rovfuglenes trækruter.

Generalforsamlingen
Evaluering. Det var en rolig generalforsamling og vi har ikke forhold der samles op på.
Kassererskiftet er i gang. Der er indleveret papirer til Sparekassen Sjælland.

Konstituering
Valg af næstformand – Kim Jensen fortsætter
Valg af sekretær - Jørgen Lang fortsætter sammen med kasssererjobbet.
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Kommende arrangementer
Der skal nedsættes et hundeudvalg. Kim Magnussen indkaldes til næste møde.
Forslag til nye arrangementer Slagter/vildtretter i 2019.
Vi skal udarbejde program for 2019. Optages på næste møde.
Samtlige bedes komme med forslag til nye aktiviteter.

Lerduebanen Stigsnæs.
Duematik a/s oplyser at de nye maskiner kan leveres i januar 2019.
Vi undersøger kommunens tidshorisont angående ansøgningen om den nye miljøgodkendelse.
Kommunen har efterfølgende meddelt, at den forventes først i det nye år.

Bestyrelsesmøder i 2019
Tirsdag d. 8. januar 2019.
Tirsdag d. 12. februar 2019.
Tirsdag d. 12. marts 2019.
Tirsdag d. 9. april 2019.
Tirsdag d. 14. maj 2019.
Tirsdag d. 11. juni 2019.
Tirsdag d. 13. august 2019.
Tirsdag d. 10. september 2019.
Tirsdag d. 8. oktober 2019
Tirsdag d 12. november 2019.
Tirsdag d. 10. december 2019.
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Eventuelt.

Vi får gjort rent i vores lokale sammen med de øvrige foreninger i Revhuset. Der forventes et
forbrug på 2 timer a 150 kr. i timen.

Jørgen Lang
Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 13. november kl. 19.00 2018 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen

Afbud. Kim Jensen, Kristian Larsen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser
Bestyrelsesmøde i oktober blev aflyst.
Kim Jepsen undersøger om der er et areal som kan anvendes til hundetrædning f. eks den gamle
stadion på Ørnumvej eller et andet areal.
Jagt i Korsør Lystskov d 6. november. Der blev skudt 6 krikænder 4 gråænder, 1 hare og en
sneppe.

Generalforsamlingen
Der er ingen oplysning medlemmernes indmeldelses år. Nåle kan derfor kun uddeles hvis
medlemmerne selv gør opmærksom på de er berettiget et en jubilæumsnål.
Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

Kommende arrangementer
Der er jagt i Korsør Lystskov den 6. dec.
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Der afholdes 2 andejagter, deltagere indkaldes vis sms 3 dage før.

Forslag til nye arrangementer Slagter/vildtretter i 2019.

Lerduebanen Stigsnæs.
Ansøgning om miljøgodkendelse er indsendt.
Foreningen har godkendelse fra Slagelse Kommunes ejendomsadministration til der kan etableres
en støjvold.
Der skal søges om myndighedstilladelse hos kommunen og der skal søges byggetilladelse til
maskinhuse m.v. Disse tilladelser kan ikke gives før miljøgodkendelsen er givet.

Bestyrelsesmøder i 2018
11. december

Eventuelt.

ingen

Jørgen Lang
Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 7. august kl. 19.00 2018 i Revhuset.

(bestyrelsesmødet var flyttet en uge frem)

Deltagere: Lene Jensen, Kim Jensen, Gert Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Jørgen Lang
Afbud. Kristian Larsen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser
Låsesystem på Revhuset er udskiftet. Vi har pt ikke modtaget de nye nøgler.
Magnus er tilmeldt hundeinstruktørkursus.
Der er kommet et nye medlemmer. Vi har ikke modtaget udmeldinger som følge af oprettelse af
Trelleborg Jagtforening.

Bladet
Bladet udsendes med post som vi plejer
Der er deadline til bladet 1. september.

Kommende arrangementer
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Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke Den 21. oktober kl 16.30. Der er efterfølgende spisning i
præsteboligen.

Biks og Banko i Revhuset den 23. oktober kl 18.00. Der tilmelding til Lene.

Jægeraften hos Slagelse Camping og Outdoor, Karolinevej i Slagelse den 25. oktober kl 19.00.

Lerduebanen Stigsnæs.

Der har været afholdt på banen med Jan Rygård fra Danmarks Jægerforbund, Slagelse Kommunes
miljøafdeling og ejendomsadministration.
Der påbegyndes udarbejdelse af ny miljøgodkendelse som indsendes til kommunen. Kommunens
ejendomsadministration foranlediger politisk accept af en støjvold på banen.
Jagtforeningen og DJ står herefter for etablering sammen RGS.
Kastemaskiner m.v. til sportingbanen skal hjemtages fra fabrikken. Det undersøges hvorledes
økonomien kan ske da maskinerne skal betales før tilskuddet kan hjemtages fra skydebanepuljen.

Bestyrelsesmøder i 2018

11. september
09. oktober
13. november
11. december

Eventuelt.
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Ingen

Jørgen Lang
Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 11. september kl. 19.00 2018 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Kim Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen
Kim Jepsen
Afbud. Per Pedersen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser
Kim Jepsen oplyste at der afholdes møde på Postgården i Skælskør angående havvindmøller syd for
Omø sammen med DOF og Naturfredningsforeningen.
Weekendens sommermarked på Panzermuseum east er ok.

Bladet
Bladet er ved at være færdig til udsendelse
Dagsorden til generalforsamling udarbejdes af Jørgen sendes straks

Kommende arrangementer

Jagt i Lystskoven afholdes den 8. november, og 6. dec. Deltager udtrækkes på Jægeraften
Der er ikke fastlagt tidspunkt for andejagter.

Lerduebanen Stigsnæs.
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Der har været afholdt yderligere et møde på lerduebanen med Jan Rygård og Morten Thim Jensen fra
Danmarks Jægerforbund (DJ).
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem foreningen og DJ. DJ´s skydekonsulenter udarbejder en
ansøgning om ny miljøgodkendelse af banen. Aftalen er gratis for foreningen.
DJ fremsender nyt forslag til baneindretning i uge 38.
Foreningen har modtaget accept fra kommunen (som ejer af arealet) til den videre udbygning. Der
kan således indsendes et projekt til myndighedsbehandling d.v.s i første omgang ansøgning
om miljøgodkendelse.
Kastemaskiner m.v. til sportingbanen skal hjemtages fra fabrikken. Vi opbevarer maskinerne indtil
montering og betaler 75 % af tilbudsprisen. Tilskuddet fra skydebanepuljen kan således hjemtages.
Det resterende beløb betales når maskinerne er monteret og fungerer. Foreningen råder den
nødvendige kapital på foreningens bankkonti. Det er herefter muligt at søge nye midler fra
skydebanepuljen.

Bestyrelsesmøder i 2018

09. oktober
13. november
11. december

Eventuelt.

Ingen

Jørgen Lang
Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni kl. 19.00 2018 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Kim Jensen,
Carlo Olsen, Kristian Larsen,
Jægerrådsformand Kim Jepsen.
Afbud: Per Pedersen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser

Kim Jepsen mødte angående Jesper Schyttes oplysninger på Facebook om trafikpåkørsler af råvildt
på Skovvejen i Korsør ved Lystskoven. Jesper Schytte har ikke sørget for at dyrene blev eftersøgt
med registrerede schweisshunde. Der er ved trafikpåkørsler ikke lovkrav om tilkaldelse af registrerede
schweisshunde. Han må dog kun eftersøge hvor han har jagtret og kun i jagttiden. Der er således
ikke oplysninger om overtrædelse af jagtloven men vi bør fremover være opmærksomme på hvad
der foregår og eftersøgningerne kun sker med de registrerede schweisshunde.

Hornblæsere kommer til marked ved Pansermuseum.

Der har været afholdt et kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne i Revhuset. Der var 15 deltagere.
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Brunch og banko den 24. juni 2018 i Revhuset er aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

Fryser i udhuset bliver tømt – Lene sørger for dette

Sct. Hans på torvet. Kristian stiller op med med laiser

Udtrækning af bukke: Lystskoven Kristian Larsen har skudt en buk. Jens Schrøder er også
udtrukket. På Golfbanen blev Henning ? og Jes Nissen udtrukket.

Til Bukkemorgen var mødt 22 personer med 3 bukke

Kommende arrangementer

Ingen bemærkninger

Lerduebanen Stigsnæs.

Status - uændret.

Persondataloven

Vi skal gennemgå samtlige forhold om vores brug af person data.
Formanden gemmer tilmeldinger og udmeldinger i våbenskab.
Foreningen har herudover kun elektroniske oplysninger om medlemmer på SMS kæden.
Ved udsendelse fa blad rekvireres labels fra Jægerforbundet.
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Bestyrelsesmøder i 2018

14. august
11. september
09. oktober
13. november
11. december

Eventuelt.

Ingen

Jørgen Lang
Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj kl 19.00 2018 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Kim Jensen,
Carlo Olsen, Kristian Larsen, Per Pedersen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser

Jagt og Skovbrugsmuseet har sendt en invitation til generalforsamling. Foreningens medlemmer
kan deltage hvis de har lyst

Slagelse festuge ønsker vi deltager den 24. juli – vi kan ikke deltage.

Affaldsindsamling den 23. april – der deltagelse af jægere og der blev indsamlet en stor mænged
skrald.

DJ reprænsentantskabsmøde den 5. maj 2018. Jørgen Lang deltog. Det var en rolig dag uden de
store diskussioner.
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Kommende arrangementer

Bukkemorgen d 16. maj. Lene sørger arrangementet

Panzermuseum . 15-16 september - jægerrådet kommer med stand og skydebiograf.
Der afholdes formøde den 6. juni. Kristian Larsen er tovholder.

24. juni 2018 afholdes brunch/banko i Revhuset kl 11.00 sammen med de øvrige foreninger i
Revhuset. Tilmelding til Lene Jensen

Der afholdes et Hygienekursus 6. juni 2018 i Revhuset.

Lerduebanen Stigsnæs.

Der arbejdes fortsat på miljøgodkendelse.

Bestyrelsesmøder i 2018

12. juni
14. august
11. september
09. oktober
13. november
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11. december

Eventuelt.

Jørgen har fået materiale angående den nye persondataloven 25 som træder i kraft den 25. maj
2018. Der kommer en orientering på næste møde.
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Referat af bestyrelsesmøde den 13. marts 2018 i Revhuset.
Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.
Carlo Olsen. Kristian Larsen

Afbud: Ingen

Godkendelse af det sidste referat. ok
Meddelelser
Foreningen tilmelder følgende medlemmer til uddannelse som riffelinstruktør:
Magnus Albertsen, Kristian Albertsen og Kim Jensen. Kursusudgifterne afholdes af foreningen
Foreningen kan godkende Lars Larsen som riffelinstruktør. Uddannelse er udenfor for foreningen
regi men foreningen skal godkende personen.
Det er aftalt at formanden får en årlig godtgørelse til telefon på 1500 kr.

Der har været afholdt Kredsmøde i Damme kro på Møn den 10. marts 2018.
Fra foreningen deltog Lene Jensen, Gert Jensen, Kristian Larsen, Per Pedersen og Kim Jensen.
Til Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab blev Jørgen lang valgt.

Bladet
Det undersøges om der kan afholdes et Hygienekursus i Revhuset. Selve Kurset afholdes af
Jægerrådet og kredsen.

Det forlægges kommende generalforsamling om bladet kan udsendes elektronisk, da portoen er ret
omkostningskrævende. Der skal dog stadig være mulighed for at modtage bladet med post i
papirudgave.
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Kommende arrangementer

Ingen arrangementer.

Jægerrådet / Kredsen afholder kursus for reguleringsjægere i Revhuset den 17. – 18. marts 2018.

Lerduebanen Stigsnæs.

Per kom med skitse til etablering af en sportingbane på Stigsnæs. Sportingbanen etableres ved
siden af eksisterende lerduebane.
Det aftaltes af Jørgen måler arealet op og laver tegninger over indretningen.

Bestyrelsesmøder i 2018

10. april
08. maj
12. juni
14. august
11. september
09. oktober
13. november
11. december
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Eventuelt.

Ingen

Jørgen Lang
Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2018

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.
Carlo Olsen.
Ole Madsen, Kim Jepsen
Afbud: Kristian Larsen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser

Bestyrelsen var til jægerrådsmøde Slagelse den 6. februar 2018 i Kr. Stillinge Jagtforenings
klubhus. Der var stort fremmøde og Jørgen Lang er indstillet til repræsentantskabsmødet den 5.maj
i Vingsted. Endelig valg sker dog først ved kredsmødet den 10. marts.

Lene har udarbejdet et forslag til annoncering af jagter på kommunens arealer. Jagterne annoncers
på kommunens hjemmeside.

Kim Lindholt anmodes sørger for der afholdes et kursus for jagttegnsaspiranter i år.

Kredsmøde. Lene tilmelder 6 personer. Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Per
Pedersen, Kristian Larsen, Carlo Olsen.

Foreningsmærker til biler, vi har ikke flere. Lene undersøger prisen for fremstilling af nye.
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Skydebanen Stigsnæs

Status for udbygning. Der har efter at foreningen har fået en 30 års kontrakt for leje af banen
været et møde med Jan Rygård fra Jægerforbundet angående udarbejdelse af en ansøgning om
udarbejdelse af ny miljøtilladelse i forbindelse med etablering af en sportingbane samt udvidelse af
skydetid. Der skal tillige udarbejdes en ny lokalplan. Udvidelse af baneaktiviteterne forventes at
kunne ske i 2019.

Bladet

Tidsplan og bladindhold.

Lerduebanen Stigsnæs. Der er opstart søndag den 1. april (1. påskedag) og der skydes hver
søndag i april måned. Fra maj til september skydes hver søndag og onsdag. I september skydes
hver søndag. Der er ingen præmieskydning men der kan uddeles nogle præmier ved sidste
skydning.

Indskydning rifler på Lilleø. Lørdag 5. maj og lørdag den 12. maj fra kl. 8.30 til 12.00
Der er aftenskydning onsdag 9. maj fra kl. 18. Der foretages lodtrækning om regulering af bukke i
Korsør Lystskov og på Golfbanen.

Der afholdes Riffelprøve søndag den 9. september

Jørgen skriver om skydebiografen Hunteres Game Albertslund.

Annoncer til bladet klares af Lene og Lise.

Der afholdes Jægeraften i Slagelse.

Der efterlysning af kasserer i bladet.
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Kommende arrangementer

Program for 2018. Alle bedes komme med forslag til nye aktiviteter.

Der af holdes Bukkemorgen i Revhuset. Fra kl 8.00 gratis for medlemmer.

Det foreslås at arrangere ture til Skydebiografen i Albertslund. Der kan bookes skydetid ved blot 56 deltagere. Der skydes med riffel til bevælige mål og der afgives normalt 40 - 60 skud for 1 time

Der afholdes Jagter i skoven og de kommunale arealer.

Der afholdes Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke. Anders har formentlig datoer.
Bestyrelsesmøder i 2018

Bestyrelsesmøder i 2018. Det aftaltes hver 2. tirsdag i måneden.

13. marts
10. april
08. maj
12. juni
14. august
11. september
09. oktober
13. november
11. december

Eventuelt.
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Ole Madsen anmoder om anvendelse af ny mailadresse. olestenbaekmadsen@gmail.com

Jørgen Lang
Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2018

Deltagere: Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.
Carlo Olsen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser

Der er kredsmøde i kreds 6 den 10. marts på Møn
Foreningen tilmelder: Lene Jensen, Gert Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Kristian Larsen. Lene
tilmelder.

Kim Magnusen tilmeldes kursus som hundeinstruktør.

Kim Jensen og Magnus Albertsen tilmeldes kursus riffelinstruktør.
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Der er kommet 3 udmeldelser fra foreningen, herunder tidligere suppleant til bestyrelsen Ole
Danielsen.

Der er Årsmøde i Jægerråd Slagelse Tirsdag den 6. februar 2018 kl 18.30 i Kirke Stillinge
Jagtforenings klubhus på Bildsøvej 211, 4200 Slagelse.

Poul Erik er stadig i skydeudvalg.

Konstituering

Valg af næstformand. Kim Jensen blev valgt

Generalforsamlingen

Evaluering opsamling. Angående kassererposten er det aftalt at.
Revisor Sten K Madsen får fuldmagtmagt til Danske Bank.
Lise Gilså og Lene Jensen får fuldmagt til øvrige konti.

Kommende arrangementer

Program for 2018. Alle bedes komme med forslag til nye aktiviteter

Lerdueskydning. Der forventes skydning som foregående år.

Der er indskydning af riffel på Lilleø med lodtrækning om bukkeafskydning
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Der af holdes Bukkemorgen i Revhuset.
Det foreslås at arrangere ture til Skydebiografen i Albertslund. Der kan bookes skydetid ved blot 56 deltagere. Der skydes med riffel til bevælige mål og der afgives normalt 40 - 60 skud for 1 time

Der afholdes Jagter i skoven og de kommunale arealer.

Der afholdes Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke.

Endelig program udarbejdes på næste møde.

Bestyrelsesmøder i 2018

Bestyrelsesmøder i 2018. Det aftaltes den 2. tirsdag i måneden.

13. Februar kl. 19 i Revhuset, udvalgsformænd skal møde.
13. marts
10. april
08. maj
12. juni
14. august
11. september
09. oktober
13. november
11. december
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Eventuelt.

Stigsnæs flugtskydebane, Skydeudvalget har holdt møde med Jan Ryborg fra Danmarks
Jægerforbund angående miljøgodkendelse. Skydeudvalget arbejder med forslag til de fremtidige
aktiviteter efter foreningen har fået lejeaftale med Slagelse Kommune om arealet.

Jørgen Lang
Sekretær
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