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Formandens side
Uddrag af formandsberetning og andre løbende sager i
jagtforeningen
Et minuts stilhed for de to medlemmer, der er gået bort i 2009. Bjarne Andersen
(mangeårigt medlem af jagtforeningen) er den, der har kastet flest lerduer i Udby Vigen.
Æresmedlem Frede Pedersen, Ridebanevej døde i januar 2010. Han har været medlem siden
01.01.1951.
Jægerforbundet har i de sidste år fået ny struktur med (JKF) Jægernes Kommunale Fællesråd.
Denne nye organisation (JKF) har haft en svær start mange steder. Mange misforståelser og
andre genvordigheder har gjort at JKF ikke har fungeret optimalt. Vi må håbe at JKF i
fremtiden vil finde sin plads mellem de lokale foreninger og kommunen og hjælpe der hvor der
skal hjælpes og ikke som tidligere, hvor de har gjort nogle af vore aktiviteter sværere.
Der kommer nye jagttider fra 01.04.2010 til 2013. Der er nogle arter som tidligere har haft
regulering, men nu har fået jagttid. Det er ikke lige dem vi har flest af på Næsset. Haren og
agerhønen har fået 2 uger taget af jagttiden og det er måske ikke så dumt. Skader og krager
må vi nu både fange i fælder og skyde fra 1. april til 15. april. Rævehvalpe er udvidet med 2
uger. Alt i alt meget fornuftige ændringer.
Der skete ikke noget med due jagten. Der har ellers været gjort meget for at få september
jagten igen, men EU direktiver/fugletællinger og meget mere, har sat en effektiv stopper for
denne jagt i september. Der prøves fra forskellige sider at få duejagt i februar. Vi kan håbe at
dette lykkes.
Angående reguleringsjagt, så ser det ud som om, at reguleringen af krager og skader på de
kommunale arealer ikke i fremtiden, bliver lige så nemt at få tilladelse til som tidligere. Hvis
ikke, må vi jo så bestandsregulere noget mere i det tidsrum, hvor der er jagttid på dem. Vi har
fået forlænget vores aftale med Holbæk Kommune i 30 år. Men det er Skov- og Naturstyrelsen
der skal give tilladelse til regulering uden for jagttiden.
Bestanden af vildt og udbytte på og omkring Næsset i 2009 har været lidt bedre end tidligere!!
Art: Bukke. Bestand: God. Udbytte: Fint, enkelte meget store bukke.
Art: Råer/lam. Bestand: God. Udbytte: Måske skal der skydes nogle flere råer og lam.
Art: Fasaner. Bestand: God. Udbytte: Acceptabel, der er i starten af sæsonen ikke skudt så
mange som i tidligere år.
Art: Agerhøns. Bestand: Under middel. Udbytte: Der er heldigvis mange udsætninger og en
lille afskydning.
Art: Harer. Bestand: Under middel. Udbytte: Der skydes heldigvis ikke mange af den lille
bestand, som nok aldrig bliver større end den er i dag, desværre.
Art: Duer. Bestand: Over middel. Udbytte: Meget fint

Udby Vigen
Efter at vi har fået installeret nye maskiner på banen er vores omsætning steget markant på
Udby Vigen
Årstal

Indtægter

Udgifter

Over/underskud

2006

21.100,-

17.730,-

+ 3.370,-

2007

33.862,-

45.401,-

- 11.539,-

Stigning 60%

2008

50.579,-

32.999,-

+17.571,-

Stigning 49%

2009

50.286,-

48.481,-

+ 1.805,-

Lille fald

2009 var første år med nye maskiner hele året og hermed også første år, hvor banen var komplet udbygget.
I 2010 har vi mange jubilarer, der skal have deres diplomer. I en forening som vores skal vi
passe meget på, at der er en passende tilgang af unge medlemmer, da foreningen ellers i løbet
af en generation eller to bliver meget mindre og til sidst ikke kan fungere. Vi har brug for flere
medlemmer under 25 år. Ikke bare for at få et lille tilskud fra kommunen, men for at foreningen
kan forny sig i fremtiden. Der er da også forsøgt med forskellige aktiviteter, men det har ikke
givet ret meget indtil videre. Vi har i efteråret fået opdateret vores medlemsdatabase, så vi i
fremtiden kan blive bedre rustet til at informere medlemmerne. Vi har ønske om at sende SMS
eller e-mail, via en ekstern udbyder eller via Jægerforbundets hjemmeside (det har desværre
lange udsigter via Jægerforbundet).
Vores medlems antal:
Pr. 01.01.2009: 181 medlemmer
Pr. 01.01.2010: 187 medlemmer
altså en fremgang på 6, ikke dårligt, 6 pr. år i 10 år er 60 mere!
Bestyrelsen har i løbet af året fået organiseret sig på en sådan måde, at vi mener vi har styr på
alle vore forskellige aktiviteter, selvom vi hele tiden kan blive bedre. Vi kan også nævne at
bestyrelsen har været på et af Jægerforbundets kurser for bestyrelsesmedlemmer, men det var
desværre ikke noget at skrive hjem om. Vi vil også i 2010 og i fremtiden afholde
udvalgsmedlemsmøder, så udvalgene kan komme med tilbagemelding til bestyrelsen om deres
aktiviteter, planer og ønsker i fremtiden. På sidste udvalgsmedlemsmøde var der 16 ønsker og
d.d. er der kun 3 tilbage (vandhul; her har vi ikke mange muligheder, ungdomshold
flugtskydning og lys i container). Vi mener dog, at udvalgene er tilfredse med den siddende
bestyrelse og dens handlekraft.
Bestyrelsen og alle medlemmerne er taknemlige for det store arbejde, de gør for foreningen, det
skal de have tak for!

Nordvestsjællands
største
specialforretning
Se vores tilbud i butikken,
eller
se vores hjemmeside:

www.lystfiskeren.com

Redaktørens side
Vi efterlyser stadig indlæg til bladet, der må da være nogle af vore mange
medlemmer, af den mere kreative art end den vi har oplevet i de sidste par numre af
vores foreningsblad. Kom nu med jeres historier.
Kontingent: Ud af det beløb som der opkræves i kontingent får Tuse Næs Jagtforening
desværre kun 125,00 pr. medlem, ikke meget ud af det samlede beløb. Når vi så kun
er ca. 190 medlemmer, bliver totalbeløbet kun lidt over 20.000,- på årsbasis, så det
er ikke medlemskontingentet der driver foreningens budget, men de forskellige udvalg
som har en masse aktiviteter som er bruger betalte eller sponsorede

Ny kasserer og nyt bestyrelsesmedlem
Pernille blev valgt til kasserer i
bestyrelsen på generalforsamlingen i
2010. Hun er 39 år og bor sammen med
en jæger. Pernille er ikke selv jæger,
men har fået interessen for jagt
gennem sin kæreste. Hun har 2 børn og
arbejder i STARK som bogholder.

Poul Arne blev nyt medlem af
bestyrelsen ved
generalforsamlingn i januar.
Han bor på gården
”Østerlund” ved Udby. Poul
Arne fik jagttegn i 1977 og
har først fået tid til at pleje
jagtinteressen efter at han
solgte køerne i 2005.

Vi bygger på
fremtiden…
Mur - Jord - Beton
Gibspuds - Facadeisolering

Hovedentrepriser
Erhverv - Privat
Autoriseret Kloakmester

Audebo Skolevej 1 - 4300 Holbæk
Tlf. 5946 0116 - Fax 5946 0447
www.marcoplan.dk-info@marcoplan.dk

Et par billeder fra generalforsamlingen

Fældebygning 2010
På grund af manglende tilmelding aflyses dette, da kun Niels Frederiksen og
Johnny havde tilmeldt sig. På grund af de nye regler som kan læses andet sted
i bladet, ser vi først til næste år om vi igen skal bygge fælder.

Udlån af fælder
Tidligere har foreningen haft ræve- krage- skade- mink- og mårfælder, som
det var muligt at låne. De nye regler for brug af fælder, gør det ikke længere
muligt bare at udlåne fælderne. For at bruge fælder idag, skal der være
tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, navn på fælder, indberetning af
indfanget vildt m.m., så derfor har foreningen besluttet at indstile udlån af
fælder indtil videre.
Bestyrelsen

First Stop har en bred vifte af
dækmærker, deriblandt de allermest
kendte. Vi har dækket til alle typer
bilister og til alle biler.

Tommys dækcenter
Tåstrup Møllevej 4
4300 Holbæk

ALT I TRANSPORT
ALT I FLYTNINGER
MØBELOPBEVARING I
PRIVAT
GODE OG TØRRE LOKALER
FIRMAER
ALT I GRUS OG STEN
INDUSTRI
LEVERES OP TIL 6 M. AD GANGEN
SPECIALE:
PENGESKABE – KLAVERER FAST PRIS OG EFTER TILBUD

Regulering af ræve i februar
kræver ikke særlig tilladelse
I henhold til den nye vildtskadebekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. januar,
må ræve – ligesom tidligere – reguleres ved beskydning i februar måned i egne,
hvor ræv volder skade på den øvrige fauna.

I modsætning til regulering af
fugle, som nu generelt kræver
en forudgående tilladelse fra
Skov- og Naturstyrelsen, kan
reguleringen af ræve i februar
ske uden særlig tilladelse. Man
vurderer selv, om der er et
behov for regulering.

- Reguleringen skal ske efter de almindelige regler om jagt, medmindre andet
fremgår af vildtskadebekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at reguleringen kan
ske med riflede våben fra skydestiger og -tårne, der opfylder betingelserne for
jagt, ligesom reguleringen kan ske fra grav ved brug af gravgående hunde eller
på normale ”jagt”-måder! såsom anstands-, tryk- eller drivjagt, forklarer
strandjagtskonsulent Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund. Han
fortsætter:
- Ved reguleringen skal ejeren eller brugeren af ejendommen, hvorpå der
reguleres være indforstået, så jagtlejere kan kun regulere efter særlig aftale
med ejeren. Desuden må regulering kun foretages af personer, der er fyldt 18
år.
- Omvendt gælder jagtlovens krav til arealstørrelser ikke ved regulering, og der
må afgives skud nærmere end 50 m fra beboelsesbygninger. Det betyder, at
der kan reguleres på selv små arealer, f.eks. hvor man har en (kunst)grav,
oplyser Niels Henrik Simonsen, Jægerforbundet

Jagt året 2009 - bedste dag
Jeg tog ud på Sokhøjgård den 10. oktober tidligt om morgenen for at skyde
krager og duer. Vejret var fint med god vind, og det blev en rigtig god dag med
mange stykker vildt.
74 stk. (52 krager og 22 skovduer)
Jeg har igennem mange år fået lov til at skyde krager hos Kim en-arm. Igennem
de mange år, er det blevet til mange rigtigt gode dage, hvor den bedste dag
hidtil, er 102 stykker vildt på en dag - 71 krager og 31 duer.
Flest krager på en dag 71 stk.
Flest duer på en dag 69 stk.
Rigtig mange dage i
mellem 50 -100
stykker vildt på en
dag (nogle dage er
man også løbet tør
for partroner).
Kragejægeren!!

Indskærpelse af skydebanebekendtgørelsens krav
På landets skydebaner skal man være opmærksom på, at
skydebanebekendtgørelsens krav om forsikringsdokumentation nu indskærpes.
Kravene indskærpes nu til skydebanebekendtgørelsen eller rettere
bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse, nr. 294
af den 23/4 2004 og senere ændring dertil, bekendtgørelse nr. 821 af 27/8
2009.
Skydebanebekendtgørelsen blev indført i 2004, da det sikkerhedsmæssige tilsyn
af skydebaner overgik til politiet. Politiet har siden da ført tilsyn med en del
skydebaner.
Justitsministeriets skydeinspektør Erik Jensen oplyser i en skrivelse til Danmarks
Jægerforbund, at politiet ikke har kendskab til alle skydebaner i landet, og at der
ikke findes noget register over disse skydebaner.
Kontakt politiet
Mange foreninger og deres skydebaner har endnu ikke underrettet politiet om,
at de har en skydebane, og at den ønskes sikkerhedsgodkendt. Derfor opfordrer
han alle foreninger til, at de kontakter deres lokale landbetjent eller politistation
og oplyser om dette, så der kan foretages et tilsyn på deres skydebane. Dette
gælder for alle arter af skydebaner.
Forsikringsbevis
Der har igennem længere tid været en del irritation at spore i politiet over, at
der ikke var nogen forsikringsaftaler ophængt på skydebanerne, da det er et
ufravigeligt krav i skydebanebekendtgørelsens § 20 tillige med kravet om, at
disse skal være dækket efter § 18 og 19 i samme bekendtgørelse.
Dette problem vil der nu blive rådet bod på, idet der er sat et arbejde i gang,
således at der udfærdiges et forsikringsbevis til Danmarks Jægerforbund med
den enkelte forenings navn påført, således at forsikringen vil være dækkende på
de enkelte baner.
Bekendtgør reglerne på banen
I den nye bekendtgørelse om våben og ammunition, bekendtgørelse nr. 997 af
19/10 2009, § 17 er der nævnt, at genstande (herunder ammunition) kun må
overdrages til personer, hvis de kan forevise fornødent jagttegn,
våbenpåtegning med medlemsbevis eller våbentilladelse sammen med original
billedlegitimation.
Derfor anbefaler Danmark Jægerforbund, at foreningerne opsætter en skrivelse
på deres skydebane, såfremt der forhandles ammunition på stedet, med en
påskrift om skydning og køb af ammunition. Det kan f.eks. være følgende: Der
skal forvises jagttegn/våbenpåtegning/våbentilladelse, før der kan købes
ammunition eller skydes på skydebaneanlægget.
Jan Henrik Rygaard, Jægerforbundet

Vil du regulere fugle, så er reguleringsskemaet kommet!
Endelig…! Endelig er der på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside blevet lagt det
skema ind, som fremover er obligatorisk at udfylde og indsende, hvis man som ejer
eller bruger ønsker at regulere en skadevoldende fugleart i Danmark. (Dog må man
uden tilladelse regulere følgende invasive fuglearter: nilgås, amerikansk skarveand
og sort svane).
Med en mildt sagt kort frist blev den nye bekendtgørelse om vildtskader pludselig
indført pr. 1. januar 2010, og reguleringsskemaet er først lige lagt på nettet. Man
kan få yderligere oplysninger om de nye regler samt et link til henholdsvis
ansøgningsskemaet og vildtkonsulenten – hvortil skemaet skal sendes – på
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Helt aktuelt har skemaet ikke mindst betydning for alle dem, der ønsker krager og
husskader reguleret i februar, for nu skal man have tilladelse til det ifølge den nye
bekendtgørelse om vildtskader.
Husskaders og kragers jagttid udløber som bekendt 31. januar, og skal de reguleres
i februar, er det nu hos den lokale vildtkonsulent, der skal søges om tilladelse. I den
forbindelse skal Skov- og Naturstyrelsen bruge en række oplysninger som baggrund
for sagsbehandlingen. Henvisninger til disse
oplysninger findes i selve ansøgningsskemaet.
Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi, Skov- og
Naturstyrelsen, Vestsjælland, der har været
involveret i udformningen af det nye
ansøgningsskema, siger:
- En af de væsentligste ændringer i forhold til den
tidligere bekendtgørelse er, at man nu kun må
regulere fugle, hvis man forinden har søgt og fået en
tilladelse. Og det er ejeren eller brugeren
(forpagteren), der skal ansøge/underskrive ansøgningen – ikke eksempelvis
jagtlejeren. Førstnævnte kan så eventuelt bemyndige andre til at foretage
reguleringen.
- På selve ansøgningsskemaet er der fortrykt nogle årsager til den ønskede
regulering, og mindst ét af punkterne skal afkrydses/være opfyldt, for at en
tilladelse kan gives. Og man må gerne skrive yderligere et par ord om årsagen til
ønsket om en regulering, forklarer Hans Henrik Erhardi og fortsætter:
– Bemærk også, at det skal angives, om reguleringsadressen helt eller delvist er en
del af et vildtreservat eller et fuglebeskyttelses- eller habitatområde. En regulering
kan i givet fald have en effekt på de arter eller naturtyper, der er grundlaget for
udpegningen. En effekt, der må vurderes i hvert enkelt
tilfælde. Dette betyder ikke automatisk en ringere mulighed for
at få tilladelse til at regulere i disse områder. Tværtimod kan
man sige, at i flere sammenhænge vil det være ønskværdigt at
få tyndet ud i de kragefugle, der præderer på eksempelvis de
fugle, der måtte være årsag til statussen som fuglebeskyttel
sesområde.
Vildtkonsulenten oplyser, at når der i skemaet spørges om,
hvilke skræmmemidler der eventuelt har været anvendt,
skyldes det, at der er tale om et standardskema, der anvendes
til alle former for vildt – både fugle og pattedyr – der ønskes
reguleret. Ejere eller forpagtere, der ønsker krager og skader
reguleret i februar, behøver altså ikke at udfylde dette punkt.

Her ser vi 2 glade jubilarer, der på generalforsamlingen modtog deres diplomer for
langt medlemskab af Tuse Næs Jagtforening. Både Henrik Bøllingtoft og Ove Petersen
har været medlem i 25 år.

HUSK JAGT/
VÅBENPÅTEGNING ! ! !
Skal du på skydebanen, i år skal du fremover huske at medbringe jagttegn eller
våbenpåtegning, både på vores egen eller de andre skydebaner du kommer på.
Hvis du ikke har det med, skal du påregne at du bliver nægtet at skyde på
banen. Dette er blevet et lovkrav, at banerne skal se det inden skydning, ellers
kan klubben få en bøde.
Dog kan du komme til at skyde, hvis der er en instruktør til stede på banen,
men instruktøren SKAL gå med dig rundt på banen, uden at instruktøren selv
skyder undervejes.

SÅ HUSK JAGTTEGN/VÅBENPÅTEGNING HVER GANG.

Aut. VVS- og smedemester. Gas - og oliefyrsinstallatør. VVS-garanti.

Kontakt: Jesper 21 66 75 74. Mogens 23 42 35 36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 12 66. Fax. 59 46 27 66

Er dit forsikringsselskab blevet for stort ?

Kontakt
Exam. Assurandør
Palle Larsen
59499033 – 23431272
Formidling af alle forsikringstyper til privat, erhverv og landbrug

Sidst nyt fra Flugtskydningsudvalget.
Den nye sæson er ikke så langt væk mere, og der er en del arbejde som skal laves
inden vi går igang med at skyde ude i Udbyvigen.
Skurvognen skal males, vejen skal kigges på, samt en masse andre ting, som skal
være klar inden sæsonen går igang.
Her i år er der arbejdesdag den 13. marts kl.10, hvor de sidste ting klares. Så burde vi
være klar til den første skydning torsdag d. 8. april.
Og der kunne være rart at se andre derude end bare udvalget.
I år stiller vi igen op med tre hold som vi plejer, hvilket vi synes er rigtigt flot. Vi håber
at kunne klare det noget bedre, end de resultater som blev leveret i sidste sæson.
Efter at have kørt en hel sæson med de nye maskiner, kan vi rolig sige, at vi uden
problemer kan sige velkommen til skytter, som vil prøve kræfter med nogle lerduer, for
plads er der blevet. Så kom bare derud, om ikke andet så bare for at hilse på klubbens
skytter. Måske kan du give dem et tip eller to, for vi burde kunne skyde bedre end
sidste sæson.
HUSK - HUSK - HUSK
At der i år skydes præmieskydning lørdag den.26 juni fra kl. 09.00 samt at
hovedkortet skal være skudt inden kl.12.00, ikke købt inden tolv.
Jagtfesten bliver holdt om aftenen denne dag.
Skydedage på Udby Vigen står andet sted i bladet. Vi starter omkring kl. 18.00 hver
gang.
Vi ses derude.
Hilsen
Flugtskydningsudvalget.

Riffel skydetider Tuse Bjerg 2010
På nedenstående skydetider vil der altid være god tid og min. 2 instruktører
til stede.
- Onsdag den 7/4 kl.18,30- 2010
Afholdes der teoriaften i klubhuset, formålet er at bestå teorien til mærkeskydning
(alle plejer at bestå) så man frit kan skyde på banerne i 2010 uden at skulle bestå
teoriprøven først.
Det er samtidig en meget hyggelig aften hvor flere
emner er til debat.
-Torsdag den 15. april mellem kl. 17-20
Indskydning/Mærkeskydning.
-Torsdag den 22. april mellem kl.17-20
Indskydning/Mærkeskydning
-Lørdag den 8. maj mellem 9-15
Indskydning/Mærkeskydning. Denne dag vil der
også være mulighed for skydning til løbende vildt
ved forhånds tilmelding.

-Lørdag den 29. maj mellem kl.13-16
Indskydning/Mærkeskydning
-Lørdag den 7. august imellem kl.12-15
Præmieskydning. På denne dag vil der være
fine præmier at vinde.
PRUV SWJ.

Besøg krostuen vi har altid
kolde øller i køleren

Krostuen i Hørve
V/Jan Larsen
Nørregade 13 C
Tlf. 59 65 72 22
Skal i have et privat arrangement,
kontakt os venligst og få et godt tilbud

Opbevaring af ammunition
Den 15. november 2009 trådte en ny bekendtgørelse om opbevaring af ammunition i
kraft. I henhold til denne SKAL ammunition opbevares i sikringsskabe, der opfylder
visse bestemmelser. I en overgangsperiode fra ikrafttrædelsesdatoen og til den 1.
marts har det imidlertid været tilladt at opbevare ammunition i såkaldt ”andet aflåst
gemme end sikringsskab”.
Danmarks Jægerforbund har tidligere
omtalt lovændringen her på hjemmesiden,
men forbundet modtager fortsat masser af
henvendelser fra folk, der er i tvivl om,
hvad de nye regler indebærer.
- Populært sagt kræves det fra den 1.
marts 2010, at ammunitionen opbevares i
skabe, som man tidligere kaldte for Skafor
blå eller Skafor rød godkendte
sikringsskabe. Betegnelsen for disse skabe
er nu EN 1143-1 grade 0 og EN 1143-1 grade 1, fortæller Niels Henrik Simonsen, der
er konsulent i Jægerforbundet.

Hvis sikringsskabet vejer under 1.000 kg, skal det være
forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende, og det
er altså ikke længere nok at opbevare sin ammunition i
et aflåst gemme – det SKAL være i et godkendt
sikringsskab. Til gengæld er det helt i orden at
opbevare ammunitionen sammen med våben i de
godkendte sikringsskabe.
- Man skal endvidere være opmærksom på, at loven
også kræver, at nøgler til våben-/ammunitionsskabe
skal opbevares forsvarligt og på et sted, som er
utilgængeligt for uvedkommende. Det kan f.eks. være i
en aflåst skrivebordsskuffe eller lignende, slutter Niels
Henrik Simonsen.
Du kan læse hele bekendtgørelsen
på:
http://dj-lw.lovportaler.dk/
showdoc.aspx?docId=bek20090997
-full

TUSE NÆS JAGTFORENING
Generalforsamling 27/1-2010
i Tuse Næs Hallens cafeteria
Referent: Aksel Bek
Antal fremmødte: 22 medlemmer
Valg af dirigent:
Egon Jensen valgt
Formandens beretning: Beretningen blev godkendt, der blev holdt 1 minuts stilhed
for at mindes Bjarne Andersen og Frede Petersen (æresmedlem). Der er JKF-møde i
vores klubhus onsdag d. 3.2.2010 for alle medlemmer. Der er en lille medlemstilgang i
løbet af 2009. Se også formandens side først i bladet.
Udvalgsberetninger:
Hundeudvalg: Lasse og Marie er trådt ud men deres afløsere er fundet, så udvalget
er intakt på 6 medlemmer. Ellers kan der berettes om et aktivt år med mange hold, og
der er påregnet samme aktivitetsniveau i kommende sæson.
Flugtskydningsudvalg: Banen nu fuldt udbyttet med automatiske kastemaskiner.
Vejen ud til skydebanen skal dog have den store tur i år. Ansøgning om flere
skydedage behandles p.t. i kommunen. Ansøgning om økonomisk støtte til 2 nye
trapmaskiner afslået i første omgang, men vi søger igen. Tak til samtlige sponsorer.
Skadevoldende vildt udvalg: Godt fremmøde til alle aktiviteter. Ny aftale om
regulering for Holbæk kommune gældende i 30 år. Der er anlagt flere nye grave i
foreningsregi og privat. Fældebygningen hos Klaus er for medlemmer af foreningen.
Riffeludvalg: Nye datoer fremgår af det nye blad i marts. Udvalgsmedlemmerne er
kommet på kursus på skift (2 og 2). 16. maj er der igen pralemorgen ved klubhuset.
Bladudvalg: Det kniber med indlæg fra medlemmerne. Ros fra flere sider for et meget
fint blad. Der er plads til flere annoncører.
Kassererens beretning:
Formanden har været aktiv omkring ansøgninger om tilskud fra Kommunen, hvilket har
båret frugt. Ellers er økonomien tilfredsstillende efter et år med mange aktiviteter.
Kontingent: Uændret kontingent blev vedtaget.
Valg til bestyrelsen:
Ny kasserer blev Pernille Jensen (Marie Glenstrup ønskede ikke genvalg) Poul Arne
overtager den ledige plads efter Mikael Kolind.
Valg af suppleanter:
Ny suppleant blev Jan David.
Valg af revisor:
Genvalg.
Valg til udvalg:
På nær hundeudvalgets 2 udskiftninger var der genvalg til samtlige
udvalgsmedlemmer.
Indkomne forslag:
Her var ingen.
Eventuelt:
Her blev der drøftet løst og fast om mange forskellige ting.
Tuse Næs den 27.1.2010

Dagli’ Brugsen støtter lokalt,
så handel lokalt...
Konfirmation/fest eller andet...
så kontakt brugsuddeler Jesper
for et godt tilbud.
Husk uåbnet øl/vand/vin
tages retur efter festen
Besøg vores netbutik på www.coop.dk

Dejlig lokalt til daglig
Udbyvej 57, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Telefon 59 46 10 75
04517@coop.dk

Nyt fra hundeudvalget
Hundeudvalget har haft en udskiftning i 2009. Lasse Mikkelsen og Marie
Glenstrup er trådt ud af udvalget og Bent Petersen er trådt ind i udvalget.
Udvalget består nu af Hans Jørgen Larsen, Helge Gerber, Bent Petersen,
Jeanne Christensen og Jane Dam.
I sidste kvartal af 2009 havde vi et hvalpehold, et lydighedshold og et
hvalpeforsætterhold kørende. De afsluttede alle i starten af januar og vi fik et
velfortjent pust inden det hele startede med indskrivningen den 31. januar.
Vi har pt. 7 hold kørende; alle om søndagen: 2 hvalpehold, 3 fordressur hold,
1 lydighedshold og 1 hold med udvidet apportering. Da vi skulle starte søndag
den 31. januar var vejen til klubhuset og arealet tilsneet, men vi ringede til en
”liv-line”, der straks kom forbi med en sneskraber og ryddede vej og
træningsplads fri for sne til os. Hundeførerne troede ikke deres egne øjne, da
de nåede til træningspladsen. De havde regnet med at første træningsgang var
aflyst pga. sne, men vi fik trænet alle holdene. Ikke en eneste træningsgang er
pt. aflyst. Og vi har endda fået ryddet vejen og arealet op til flere gange.
Tusind tak til vores instruktører og ”sneploven” for at det lykkes at opretholde
træningen trods sne og kulde.
Vi slutter holdene af søndag den 4. April, og så starter apporteringen igen. Og
selvfølgelig nye lydigheds- og hvalpehold. Vi har også planer om at starte nye
hold i agility, men det bliver ikke før at vejret arter sig. Se nærmere om dette
på vores hjemmeside.
Jane Dam

Entreprenør- og anlægsarbejde

Entreprenør Martin Pedersen
Kastrupvej 33, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 5946 5940 / 2926 0969
entmp@entmp.dk
www.entmp.dk
Nybyggeri - støbearbejde - om/tilbygning jord/vejarbejde - belægning - anlægsarbejde

Som lovet på generelforsamlingn er her regnskabat for året 2009,
som nu er godkendt af revisorerne uden bemærkninger.

Tømrerfirmaet Henrik Olsen
Bognæsvej 42, 4300 Holbæk. 2372 4545
* Nybygning

Arbejdet udfører på

* Tilbygning

timeløn eller fast tilbud

* Ombygning

Hovedentreprise tilbydes.

* Sommerhuse

Gode ideer og forslag til

* Reparationen

Alternative løsninger.

* Køkkener

Gør drømme til virkelighed

* Døre og vinduer
* Udskiftning af glas

- vi har ideerne.
Ring og få et godt tilbud.

Oprensning af søer og moser
Ring til os, og vi uddyber
dine ideer!
Tilsåning af vildtremiser

Sidingevej 36, 4560 Vig
Tlf. 5932 8216 mail: sgm@mail.tele.dk
www.s-g-m.dk

Forskellige links til jagtrelaterede
hjemmesider:
www.jaegerforbundet.dk
www.team-toes.dk
www.netnatur.dk
www.jagtlinks.dk
www.huntersmagazine.com
www.hunde-info.dk
www.djr.dk
www.jagthund.dk
www.sns.dk/jagt
www.djrtk.dk
www.cabelas.com
www.jagtformidling.dk
www.skovduer.dk
Www.dansk-retriever-klub.dk
Www.dmk-online.dk

Www.schweiss.dk
Er der andre spændende sider, så send
en mail med navnet, og det kommer på
listen til næste nummer.
Hilsen Johnny Gotfredsen
jeg@vw.dk

Holbæk Kommunes jagtforeninger:
Hagested Gislinge Jagtf.
Holbæk Strandjagtforening
Jernløse Jagtforening
Jyderup og Omegns Jagtf.
Orø Jagtforening
Svinninge Jagtforening
Tuse Næs Jagtforening
Tølløse - Vipperød Jagtforen.
Grønne Råd repræsentant:
Steffen Møller tlf. 59441625
Mail: inge.steffen@lic.mail.dk
JKF formand:
Axel Arentoft mobil 23930053
Mail: axel@interrelation.dk

Velkommen til nye
medlemmer af Tuse Næs
Jagtforening
Siden sidste blad er følgende blevet
medlemmer. Vi vil meget gerne byde
Jer alle velkomme og håber, at I får
glæde og mange fornøjelige timer af
deres nye medlemskab.
Vi siger velkommen til:
Jan David
Pernille Næsby Jensen
Rasmus Klemmensen

Æresmedlem i Tuse Næs
Jagtforening er:
Egon Henriksen

Jubilarer i 2010
40 år:
Villy Adamsen
Martin Sørensen
25 år:
Ivan Nielsen
Lars Larsen
Henrik Hyldegård
Ove Petersen
Torben Vidtoft Nielsen

Hestcenter Sokhøj
Heste tages i træning
Undervisning af ryttere med egen hest
Vask af dækkener og tilbehør til heste
Ridehal 22 x 63, udendørsridebane på 25 x 70
Store lyse stalde, tæt på skov og strand
Vi bor Sokhøjvej 14, Tuse Næs.
Tlf. 29 43 10 03
www.hestecentersokhoej.webbyen.dk

Vælg din lokale håndværker

* Ny byggeri
* Ombygning
* Renovering

* Døre og vinduer
* Køkkener
* Sommerhuse

SOMMERFEST

LØRDAG DEN 26. JUNI 2010
KL.18.30
I KLUBHUSET UDBY KIRKEVEJ 23

PRIS FOR MAD: KR. 150,(GRILLKØD, SALAT, TILBEHØR, KAFFE OG KAGE)
Drikkevarer kan købes (øl-vand-vin)

Der vil være små overraskelser i løbet af aftenen.
Kom og mød dine venner fra jagtforeningen denne aften.
Eller lær nogle nye venner at kende!!!

HUSK: Absolut sidste frist for tilmelding til festen:
Søndag den 13. juni!!!
Husk at meddel om du ønsker mad eller du selv tager mad med.
Tilmelding til festen skal ske til:

Jane Dam på tlf. 6166 5940 eller
pr. mail til janedam@janedam.dk

Husk at der også er præmieskydning denne dag!

BUKKEJAGT den 16. maj 2010
Vi gentager succesen fra tidligere igen i år.
Mød op i klubhuset den 16. maj 2010 kl. 8:00.
Du får lejlighed til at vise og se de store og flotte bukke, der er
nedlagt den dag.
Herefter er der tid til kaffe og morgenbrød, samt jægersamvær
med gode historier og oplevelser fra morgenens jagter.
Hilsen
Egon

- Stedet for alt elektrisk.
E-mail: elteam@elteam4300.dk

Man kan ikke
spise mursten – og dog
Måske har du flere penge til rådighed, end du aner.
Har du friværdi i din bolig, kan du vælge at spare
ned i stedet for at spare op. Det betyder, at du bruger
af friværdien i din bolig. Du kan fx få udbetalt
et beløb – på en gang eller hver måned i en årrække.
Kig ind, og lad os sammen se på dine muligheder.

Nordea Bank Danmark A/S
Holbæk afdeling
Reg.nr. 1726
Ahlgade 20-24 4300 Holbæk
www.nordea.dk

Håndlavede knive
og slibning af knive

Jonas Ibsen
Løserupvej 23, Udby
Tlf.: 20 92 42 24
Træffes kun efter aftale

Tuse Næs Jagtforenings kastemaskine sponsorer

Skov og Naturstyrelsen

Tommys dækcenter

Odsherreds Motor Co. A/S

SMC Biler Holbæk A/S

Palle Larsen

Ole Holmegaard Brolægger

Tømrerfirmaet Henrik Olsen
Alt i tømmerarbejde

Krostuen i Hørve

- Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver

Michael Olsen
Taxafa.

Vi efterlyser hele tiden!
Jagtberetninger fra ind- og udland fra foreningens medlemmer.
Gode opskrifter på vildtretter.
Har du noget, du vil sælge/købe?
Har du jagt, du vil leje ud?
Har du kendskab til arrangementer, som andre kunne have glæde af?
Input til bladet eller foreningens hjemmeside er også meget velkomne.
Send dem til:
Johnny Gotfredsen, Erik Banners Vej 18, 4300 Holbæk
tlf. 23 48 13 41 / 59 43 72 64
E-mail jeg@vw.dk

Sandgaard asfalt
:

Vi udfører:
Alle former for asfaltlægning
Hånd- og maskinudlægning
Regulering af riste og brønde
Opbrydning af beton og asfalt
Nedrivningsopgaver
Nye anlæg af småveje/stier
med afstribning

Vi råder over:
Asfaltudlægger med 1,4 til 2,6 m. arbejdsområde
2 tons og 500 kg asfalttromler m/vibration
Bobcat med opsamlerkost
Hydralisk hammer og pælebor
Lastbil m/container hejs lasteevne 12 tons
kran med grab
3500 kg tiptrailer

Vi udfører også opgaver som ligger uden for vores arbejdsområde
så ring og få et godt tilbud
Sandgaard Asfalt
Udby Kirkevej 6
Telefon: 20 11 44 65
email: sandgaard-asfalt@mail.dk

Fodring af vildt
Selv om vinteren nu måske er ved at forsvinde til fordel for forår, er det altså
stadig nødvendigt at fodre vildtet. Sneen har ligget på den frosne jord i mange
uger, og vildtet har haft meget svært ved at finde føde. Når vi fodre vildtet er
det jo ikke kun de arter som vi jager som får glæde af foderet, men vi må som
jægere fodre alle arter. Der er mange
måder at fodre på, her er bare nogle
eksempler. Et rør stående på to mursten
eller fliser er et glimrende
fodringssystem.Et halvtag hvor fugle og
andre dyr kan skrabe og finde tørt foder
er også en god løsning
Det er selvfølgelig også muligt at lave
mere automatisk fodring, disse tønder
med en automat der kan fodre to gange
dagligt, kan købes for ca. 800,- til
1.000.- kr.
Jagtforeningen har også her i den strenge
vinter fodret vildtet med foder vi har købt, og
foder vi har fået sponsoreret af velvillige
landmænd, det siger vi mange tak for. Gæs
og svaner har haft det meget svært mens der
har været is på fjorden.

Kim og Arne fik lige en sidste ræv den
sidste dag i februar hvor rævejagt er
lovligt, det er glægeligt, at
rævejægerne er aktive til det sidste. Vi
siger tillykke selv om de måtte låne en
hund hos familien!!

Opråb til alle i klubben.
Vi kan fra klubbens side af, kun opfordre til at alle jægere får indkøb et
våbenskab, så ingen våben ligger ulåst i ens hjem.
Hvis man så har haft indbrud, er et godt råd at man kigger sig omkring på ens
egen grund inden man ringer til Politiet for at anmelde det, det kan jo være at
våbene bliver smidt på grunden, om det så er fordi at tyven fandt ud af, at ejeren
ikke kan ramme eller våbene ikke var noget værd vides ikke.
MEN ejeren har nu indkøbt våbenskab.
Har du våbenskab ? ? ? HUSK det er et lovkrav ! !

Autohjørnet Tuse Næs a/s
Udbyvej 3
4300 Holbæk
Tlf. 59 46 18 41
Fax 59 46 18 28
E-mail: autohj.tusenaes@mail.tele.dk
Træfældning - Stubfræsning- Anlægsgartner - Topkapning- Skoventreprenør
Skoventreprenør Michael Henriksen A/S
Højlystvej 30, 4300 Holbæk
Tlf. : 59 46 19 03 Fax: 59 46 19 80
Mobiltlf.: 24 40 61 81
Email - skovent@michael-henriksen.dk
www.michael-henriksen.dk

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD
VI KØRER I HELE DANMARK

Jagtforeningens skydedage i Udbyvigen for 2010.
Søndag den 14. marts - klargøring af banen
Torsdag den

8. april

- skydning

Torsdag den 22. april

- skydning

Torsdag den

6. maj

- skydning

Torsdag den 20. maj

- skydning

Torsdag den

3. juni

- skydning

Torsdag den 17. juni

- skydning

Torsdag den 24. juni

- skydning

Lørdag den 26. juni

- præmieskydning

Torsdag den

1. juli

- skydning

Søndag den

4. juli

- oprydningsdag

Mød op på både klargøringsdagen og oprydningsdagen, udvalget kan godt bruge noget ekstra
hjælp

Så er der igen markprøve på Tuse Næs
Mesterskabsprøven for engelske racer på Vestsjælland
Prøven afholdes torsdag d. 15. april 2010. Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene
kvalificerer sig fra specialklubbernes og DKK’s forårs vinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk.
Mødetid: Kl. 08.30
Prøveleder: Finn Møller Jørgensen / Jan
Lorentzen.
Dommere: Niels Erik Kruger, Ordf., Sv. Aage Vad
og Lars Nielsen

Jagt- vildt- og naturpleje

Tuse Næs Jagtforenings udvalgsmedlemmer
Udvalg
Hundeudvalg:
Jane Dam
Jeanne Christensen
Bent Petersen
Helge Gerber
Hans Jørgen Larsen

Tlf.

59 46 59 40

Mobil

e-mail

61 66 59 40 janedam@janedam.dk

Flugtskydningsudvalg:
Karsten Lynge
42 42 57 00 email@falkonet.dk
Jan Kruse
31 95 03 53 famillien.kruse@privat.dk
Mikael Kolind
59 46 59 56 20 11 44 66 mk-outdoor@sport.dk
John Petersen
59 46 40 41 40 20 82 92 jep.holbaek@stark.dk
Rene Andersen
22 16 01 49 renulde@jubii.dk
Riffeludvalg:
Carsten Nielsen
Kenneth Nebelung
Stig Wensien Jensen
Ole Bentø

59 46 17 42
36 77 37 50
48 18 78 08
36 77 01 90

40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
40 31 08 69 ken-pia@mail.tele.dk
20 16 18 34 wensien@mail.dk
51 58 77 24

Bestandsregulering af skadevoldende vildt
Krager, skader og råger
Egon Jensen
59 46 16 65 21 68 79 66 minna-egonjensen@mail.dk
Niels Frederiksen
59 46 15 47
grethe.f@mail.tele.dk
Foreningens rævejagt og grave
Bo Wensien
59 46 12 51
lendfeldt@mail.dk
Morten Glenstrup
59 46 17 82 40 31 24 22 morten@glenstrup.dk
Carsten Nielsen
59 46 17 42 40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk

Bladudvalg:
Johnny Gotfredsen
Jane Dam

59 43 72 64
59 46 59 40

23 48 13 41 jeg@vw.dk
61 66 59 40 janedam@janedam.dk

Økonomi
er mange ting
Erhvervsindkomst – løn – tilskudsordninger.
Husleje – lån – forsikring – skat – m.v.
Renteindtægt/udgift – omprioritering –
Investering.

Vi tilbyder uvildig gennemgang af økonomi
og foretager evt. omlægning.
Vi gennemgår regnskab/selvangivelse.
Ring og få fast tilbud.

Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver:
Hyldegårdsvej 25 – 4300 Holbæk
Tlf. 59 46 03 20 – Fax 59 46 03 71

Adresse labels:

Våben-reparationer
udføres
Jagtammunition på lager

Bøssemager

Erik Digebo Hansen
Vald. Sejersvej 34, 4300 Holbæk
Tlf. 59 44 49 43

Træffes:

Mandag-torsdag kl. 14-16
Fredag kl. 14-18
eller efter aftale
Lørdag lukket

