Referat af bestyrelsesmøde den 7. dec. kl. 19.00 2021 i
Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kenneth Jensen
Kim Magnussen

Afbud: Gert Jensen, Carlo Olsen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.
Danny har oplyst at man gør lidt mere reklame for brug af riffelbanen.
Anders Nielsen, vores tidligere formand er genvalgt til byrådet og med i kultur –og
fritidsudvalget samt miljøudvalget.
Der har været en forespørgsel om nyjægere. I forbindelse med kommunale jagter må vi dog kun
medtage personer fra foreningen/kommunen.

Generalforsamlingen
Evaluering. Ingen bemærkninger
Konstituering:
Valg af næstformand. Carlo blev foreslået. Modtager han ikke valg. tages det op på næste møde
Valg af sekretær – Jørgen Lang

Kommende arrangementer.
Program for 2022 optages på den næste møder, deadline til bladet er 1. marts. Bladet fremstilles
som sædvanligt i papirudgave og udsendes. Fremover vil det blive udsendt elektronisk, dog således
at medlemmer som forsat ønsker det kan få det tilsendt i papirudgave. Der fremstilles også
papirudgaver til skydebanen m.v.
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Lerduebanen Stigsnæs.
Det er fra Anders oplyst, at vi kan søge om tilskud fra kommunen til opførelse af nyt klubhus.
Et nyt klubhus skal indeholde toiletfaciliteter, køkken samt opholdsrum til 50-60 personer. Jørgen
arbejder videre med forslag. Det påregnes endvidere at søge tilskud fra fonde m.v.

Bestyrelsesmøder i 2022
Tirsdag den 11. januar kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 8. februar kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 12. april kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 14. juni kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 9. august kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 8. november kl. 19.00 i Revhuset.
Tirsdag den 13. december kl. 19.00 i Revhuset.

Eventuelt.

Ingen bemærkninger

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 2. nov kl. 19.00 2021 i
Revhuset.

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

Afbud: Kristian Larsen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.
Ingen

Generalforsamling
Generalforsamlingerne 2020 og 2021 afholdes den 18. november i Revhuset.

Kommende arrangementer.
Der er jagt i skoven på torsdag. Lene og Gert søger for jagten.

Lerduebanen Stigsnæs.
Vi undersøger om muligheden for tilskud til vedligeholdelse af laden

Eventuelt.
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Hundetræning begynder til foråret. Fra hvalpe til voksne hunde. Træningen afholdes på Stignæs

Bestyrelsesmøder i 2021

Der er ikke aftalt bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Det afholdes den 7. dec 2021 kl 19.00 i Revhuset.

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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Referat af generalforsamlingen den 18. november 2021 SydVestsjællandsjagtforening
Jubilarer:

60 år

Vagn Nielsen

40 år

Henrik Justesen (snitten)

50 år

Lene Jensen

Tilstede var 23 medlemmer.
Generalforsamlingen var både for 2020 og 2021 på grund coronasituationen.
1. valg af dirigent. Henrik Kjærside valgt og konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet. Stemmetællere Bent og Danny.
2. beretning fra formand. År 2020 var aktiviterne meget begrænsede på grund af
korona. År 2021 har der været flere aktiviteter og vi har fået omkring 50 nye medlemmer
i de forløbne år. Der har været flere henvendelser til mig som formand om store og små
problemer. Det er blevet løst på bedste vis. Kim Lindholt har lånt Revhuset til
undervisning af spejdere i jagt og natur. Vi har holdt jægeraften hos Jagtagenten i
Slagelse, det var godt besøgt men der kunne godt have været flere. Alle der var tilmeldt
jagterne i skoven, kom med. Der ses meget få dyr på golfbanen, så vi prøver nok af
regulere dyrene i skoven i stedet. Den første jagt blev afholdt den 4. november med 19
skytter plus hunde. Det gik godt trods regnvejr hele dagen. På skydebanen er kantinen,
efter Anette og Bent er stoppet, passet af mig, Anni og Marianne det er gået godt og har
med at give et godt regnskab. Vi tager en sæson mere, er nogle der ønsker at hjælpe er
de velkommen.
Flugtskydning. Det har været 2 gode sæsoner med ny sportingbane og udvidet
åbningstid. Der er etableret volde til støjdæmpning. Trapmaskinen har desværre lidt i
stykker. Gert og Carlo har udført et meget stort og godt arbejde med ændringerne på
banen. Kantinedriften er overgået til foreningen. Den gamle ladebygning skal anvendes
til lerduer og vedligeholdelse skal udføres af foreningen. Der har været en klage over
støj fra banen men klageren bor på et sted hvor støjniveauet er langt under det tilladte.
Inden opstart til foråret bygges 2 nye maskinhuse til trap og bagduer.
Strandjagt. Ingen beretning
Husudvalg. Der har været afholdt biks og Banko i år.
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Riffel. (Danny) Der har været rimelig med deltagere til skydningerne. Der har været af 2
riffelprøver. Der har været udtrækning af bukke.
Jagttegn. Der har ikke været jagttegnsundervisning.
Vildtudvalg. Der har været afholdt jagt i skoven. Der afholdes 1 mere og andejagter.
Regulering af råger og
krager på golfbanen har været fortaget af Kim Jepsen og andre regulerinsjægere. Det har
været konstateret ræveskab i området.
Hund. Kim Magnussen har været på instruktørkursus. Der startes kurser op til foråret.
Beretningerne er godkendt
4. Regnskab. År 2020 er der et driftsoverskud på 77.061, 89 kr. hvoraf 76.360,34 kr. er
investeret i skydebanen. Omsætningen på skydebanen er steget med ca. 60.000 kr.
Foreningen egenkapital er på 207.969,39 kr. i kontantbeholdning og en anslået værdi på
ca. 1,2 mill. I kastemaskiner, bygninger og beholdninger af lerduer og patroner.
År 2021 er der et driftsoverskud på 56.664,47 kr. trods indkøb i traktor og kantineudstyr
for ca. 50.000 kr. Omsætningen på skydebanen inkl. kantinedrift er steget med ca.
100.000 kr. Foreningens egenkapital er på 264.633,86 kr. i kontantbeholdning og anslået
værdi på ca. 1,3 mill. I kastemaskiner, bygninger, inventar og beholdninger i lerduer og
patroner.
Regnskaberne er godkendt.
5. Indkommende forslag. Ingen.
6. kontingent for 2023. Uændret. 100 kr. for ordinære medlemmer og 50 kr. for øvrige.
7. Valg af kasserer og formand.
Valg af kasserer for valgperiode 2020 til 2022. Jørgen Lang genvalgt.
Valg af formand for valgperiode 2021 til 2023. Lene Jensen genvalgt.
8. Valg til bestyrelsen for valgperiode 2020 til 2022.
Kim Jensen, udgået, modtog ikke genvalg.
Carlo Olsen genvalgt
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Per Pedersen genvalgt
Kim Magnussen nyvalgt.
Valg til bestyrelsen for valgperiode 2021 til 2023.
Gert Jensen genvalgt.
Kristian Larsen modtog ikke genvalg.
Kenneth Jensen nyvalgt.
9. Valg af suppleanter for valgperiode 2020 -2022
Kristian Larsen nyvalgt
Anders Nielsen genvalgt
10. Valg af revisorer for valgperiode 2020 -2022.
Steen K. Madsen genvalgt.
Danny Hedegaard Sørensen genvalgt.
Suppleanter.
Finn Jensen genvalgt
Jørgen klode genvalgt.
11. Eventuelt
Lene ønskede fremover at udsende bladet elektronisk, dog således at det stadig kan
udsendes fysisk hvis det ønskes. Der udsendes et blad i marts 2022 herefter er det op
bestyrelsen at træffe beslutning om fremtiden.
Der blev anmodet om bedre oplysninger om skydninger på riffelbanen. Der opsættes
oplysninger på lerduebanen.
Foreningens brug af Revhuset blev drøftet, da det bruges meget lidt. Bestyrelsen
undersøger muligheder for klubhus på Stigsnæs med tilhørende økonomi, for at forbedre
bl.a. toiletfaciliteter m.v. Dette er dog et flerårigt projekt. Revhuset ejes af kommunen og
foreningens udgifter er meget begrænsede, så Revhuset bibeholdes indtil videre.
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Det er bestyrelsen ønske, at opgradere skydebanen på Stigsnæs så den kan anvendes til
undervisning af nye jagttegnsløsere og kan anvendes til brug ved prøver for disse.
Skydebanen ligger i sværindustriområde og dermed også er byzone, der er således ikke
hindringer for udbygning. Desværre er der flere beboere i området der tror det er
naturområde.
Bjarne Hansen Krusesminde er med naturforum for Slagelse Kommune.

Jørgen Lang
Kasserer/ Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 3. aug kl.
19.00 2021 i Revhuset.

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

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.
Repræsentantskabsmøde i DJ 18. september 2021 i
Odense.
Jørgen deltager

Generalforsamling
Generalforsamlingerne 2020 og 2021 afholdes den
18. november i Revhuset.
Dagsorden vedlagt.
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Bladet
Deadline 1. sept. Der forberedes de normale
arrangementer som, Biks og banko, Jægeraften,
jagter i skoven.
Gudstjenelse Tårnborg Kirke d. 17. okt kl. 17.00.
Biks og banko i Revhuset d. 19. okt.
Jægeraften hos Jagtagenten torsdag d. 21. okt.
Jagter i Korsør Lystskov Torsdag d.4. nov. og
torsdag d 2 dec.

Kommende arrangementer.
Arrangementer i efteråret omtales i bladet
Foreningen starter hundetræning til foråret.
Træningen sker på Stigsnæs der afholdes møde med
Kim med Carlo og Jacob som hjælpere.

Lerduebanen Stigsnæs.
Nye huse til bagduer og trap opføres så der er klar
til næste år.
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Jørgen udarbejder forslag til nyt klubhus med min.
plads til 50 personer og køkken. Projektet søges
finansieret med fondsmidler/tilskud. Der er ingen
tidsplan gennemførslen
Der er holdt afleveringsforretning for støjvold.

Eventuelt.
Regulering af råger på golfbanen. Foreningen lægger
ikke navn til reguleringen, da den er foretaget af
andre.

Bestyrelsesmøder i 2021
Der afholdes bestyrelsesmøder den 7. sep. – 5. okt. og 2. nov. I
Revhuset.

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde den 1. juni kl. 19.00 2021 i Revhuset.

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

Afbud. Kristian Larsen, Kim Jensen

Godkendelse af det sidste referat. ok

Meddelelser.
Kristian udtræder af bestyrelsen, da han er flyttet til Holbæk.
Kredsmøde d. 17. juni 2021 kl. 19.00 Herlufmaglehallen.
Repræsentantskabsmøde i DJ 18. september 2021 i Odense.

Generalforsamling
Generalforsamlingen i 2020 blev udsat p.g.a. Corona og er endnu
blevet ikke blevet afholdt, da forsamlingsforbuddet har forhindret det.
Regnskabet er godkendt hos revisorerne.
Generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingen i
2021, da den alligevel tidligst kan afholdes efter sommerferien og der
således bliver meget kort tid mellem generalforsamlingerne.
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Kontingent for 2022, fastsættes uændret med 100 kr. over DJ
kontingentet for ordinære medlemmer. Skal indberettes til DJ inden 1.
november.
Jørgen udarbejder dagsorden for generalforsamlingerne.
Generalforsamlingerne afholdes den 18. november

Bladet
Udsendt i marts 2021. Næste blad i september.
Deadline 1. sept. Der forberedes de normale arrangementer som, Biks
og banko, Jægeraften, jagter i skoven.

Kommende arrangementer.
Arrangementer i efteråret omtales i bladet
Foreningen starter hundetræning til foråret.

Lerduebanen Stigsnæs.
Der er klaget over støj på skydebanen, fra en beboer på Stigsnæs. DJ
konsulenter kommer den 8. juni og besigtiger banen. Foreningen
forhandler ikke direkte med beboeren angående støjen.
Nye huse til bagduer og trap opføres så der er klar til næste år.
Jørgen udarbejder forslag til nyt klubhus med min. plads til 50
personer og køkken. Projektet søges finansieret med
fondsmidler/tilskud. Der er ingen tidsplan gennemførslen

Revhuset
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Der er fremsendt henvendelse fra medlem om fremtidig anvendelse af
vores lokaler i Revhuset. Vi beholder Revhuset og tager først
beslutning om anvendelse når vi har et alternativ.

Eventuelt.
Ingen.

Bestyrelsesmøder i 2021
Der afholdes bestyrelsesmøder den 3. aug.– 7. sep. – 5. okt. og 2. nov. I Revhuset.

Jørgen Lang
Kasserer/Sekretær
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