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Aksel Bek
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Kasserer
Pernille Næsby Jensen

59 46 40 41 20 83 86 98

pernille.naesby@live.dk

Klaus Olesen
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olsenlk@privat.dk
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minna-egonjensen@mail.dk

Poul Arne Nielsen
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Rene Andersen

22 16 01 49

renulde@jubii.dk

Martin Tomasson Olsen

29 69 42 51

mto@lelectric.dk

Niels Janholm

21 38 55 65

n.janholm@hotmail.com

Tuse Næs Jagtforenings blad trykkes i ca. 440 eksemplarer. Tryk: MicroForma.
Omdeles til medlemmerne og annoncører. Bladet udkommer 2 gange årligt i marts og
september.
Annoncepriser:
1/1 side kr. 400,Bagsiden kr. 800,3/4 side kr. 350,1/2 side kr. 250,1/3 side kr. 200,1/4 side kr. 150,-.
Henvendelse med stof og annoncer til bladudvalget:
Foreningsstof /annoncer
Helle Høst-Madsen

21 82 61 37 hhmadsen@live.dk

Redaktion/annoncer
Johnny Gotfredsen

23 48 13 41 jeg@vw.dk

Henvendelse angående medlemskab af foreningen til kassereren:
Pernille Næsby Jensen
59 46 40 41 20 83 86 98 pernille.naesby@live.dk
Risvænget 26, Tuse
4300 Holbæk
Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi ( kontortid 9 - 15 ) 72 54 32 63 / 40 19 80 16
Vsj@nst.dk Ansøgningsskemaer om regulering:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Regulering/
Foreningens hjemmeside, facebook og post adresse er:

www.tusenaesjagtforening.dk
www.facebook.com/tusenaesjagtforening
Udby Kirkevej 23, 4300 Holbæk
CVR nummer 31 93 06 69

Formandens side
Beretning og løbende sager i
Tuse Næs Jagtforeningen
fra første halvdel af 2015
En ny jagtsæson er begyndt til glæde for os alle. Der vil være mange gode jagtdage i de
næste måneder. Knæk og bræk med dem.
Facebook: Tuse Næs Jagtforening har over 100 venner på Facebook. Vi annoncerer
stadig omkring 1 uge før en aktivitet.
Hjemmesiden er nu komplet, så hold øje med den. Der er mange besøgende dagligt og
det er glædeligt.
Nyhedsbrevet kører på skinner. Har I gode ideer, så kom bare med dem.
Sommerfesten i august forløb i godt vejr. Se andets sted i dette blad.
Jægernes Dag: Her holdt Christian Guldager skansen noget af weekenden, men der
var ikke mange på standen, selv om det var måger, der var på programmet.
Foreningsmeddelelser i Jæger: Vi har i løbet af året været i foreningsmeddelelser, og
har fået promoveret vores forening.
Nordvestnyt: Vi har et par gange været i avisen, angående måger og et skoleklasse
arrangement på Holbæk Fælled, hvor vi skød rågeunger sammen med nogle skolebørn.
Et rigtig godt arrangement.
TV2Øst: Vi var også i fjernsynet med vores skoleklassearrangement. Hele 3 minutter i
TV avisen.
Danske Spil skulle være oppe og køre, så hvis I logger jer på via hjemmesiden, tjener
vi lidt småpenge.
Bestanden af vildt på og omkring Næsset i 2015 har ikke ændret sig meget.
Art: Bukke. Bestand: God. Udbytte: Under middel, enkelte meget store bukke er der
skudt på Næsset.
Art: Råer/lam. Bestand: Meget god. Måske skal der skydes nogle flere råer og lam. Vi
har heldigvis ikke set noget til råvildtsygen.
Art: Fasaner. Bestand: God. Sommeren har været god for fuglene.
Art: Agerhøns. Bestand: God. Der er heldigvis mange udsætninger og en lille
afskydning. Michael Olsen, Jan Lorentzen og Klaus Olesen har udsat mange agerhøns til
træningsarbejde.
Art: Harer. Bestand: Under middel. Vi skal passe på harebestanden.
Art: Duer. Bestand: God. Der er duer alle vegne. Der er meget røre om ændring af
jagttid på duer, og det i den gode retning for os jægere.

Skydebanen
Omsætningen på Udby Vigen holder inkl. den mobile skydevogn stadig det samme høje
niveau.
Den mobile skydevogn har været udlejet rigtig mange gange. Skydevognen er vores
største indtægtskilde og det går rigtig fint. Indtil videre er den i 2015 udlejet/booket/
reserveret 4 gange i efteråret. Benyt den; der er for få af vores egne medlemmer der
lejer den.
Staslundevej 49 inkl. Eng: Vi har fået tilladelserne i orden, men nu venter vi bare på
et byrådsmøde, hvor de godkender en nedrivningspulje, hvor vi også har søgt om
penge. Administrationen har tilkendegivet at vi skulle få det ansøgte beløb. Vi må desværre ikke begynde at nedrive før byrådet har godkendt punktet.
Sponsorering via Jægerforbundet med skattefradrag: Vi har i 2015 kun fået penge
af undertegnede. I må gerne benytte jer af denne måde at give foreningen lidt tilskud.
Se inde i dette blad.
Vores medlems antal: pr. 31.12.2014 var vi 275 medlemmer. Desværre er vi nu nede
på 242! Der var desværre en del gamle medlemmer i strandjagtforeningen, som ikke
videreførte deres medlemskab, og der er også en del som er flyttet fra området, men vi
må lægge os i selen for at skaffe nogle nye. Vi skal have fat i nogle flere unge. Vi har pt.
kun 6 under 24 år.
Indsamling af penge: Vi skulle have midler nok til at starte med driftsbygningen, som
indeholder slagterum, kølerum og lade til opbevaring af vores forskellige mobile
enheder. I 2016 skal vi begynde at søge om midler til klubhus. Det bliver straks mere
svært, da beløbet er voldsomt større, men vi har da nogle kontakter, som skal udnyttes.
Holbæk Strandjagtsforening og Tuse Næs Jagtforening er nu fuldstændig
sammenlagt, og det kører meget fornuftigt i det nye strandjagtudvalg.
Bestyrelsesmøder: vi har haft 4 i årets løb. Vi vil også i 2016 afholde udvalgs
medlemsmøde, så udvalgene kan komme med en melding til bestyrelsen om deres
aktiviteter, planer og ønsker i fremtiden.
Bestyrelsen siger tak til alle udvalgene og alle andre som giver en hånd med,
foreningen er taknemlige for det store arbejde alle gør for foreningen. Det skal I have
mange tak for.
Johnny

Hundetræning
Så sluttede sæsonnens hundetræning på hundebanen. Det sidste hold var hvalpeholdet
som var til prøve søndag den 4.10. Hundetræningen i 2015 er forløbet godt med mange
flere hold en vi har haft i de sidste år. Det kan jo være at der igen kommer gang i
hundetræningen på hundebanen. For år tilbage havde vi omkring15 til 20 hold om året.

Redaktørens side
Vi har mange jubilarer i 2015, her er de alle med deres diplom.
40 år Jens Kurt Nielsen og Claus Olsen. 30 år. Henrik Hylde, Ivan Nielsen, Ole Holmegaard og Henrik Bøllungtoft. 25 år Axel Bek, Erik Echberg og Carsten Hilmann. Vi siger
tillykke

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

Stemningsbilleder fra en strandjagtstur
Det ligner da en fra bestyrelsen

Fisketuren
Fisketuren lørdag den 26.09.2015 fra Helsingør havn forløb godt. Der var lidt for få
deltagere, men fisk blev der da fanget. 4 torsk og en masse sild.

Aftenåbent hos Pro-Outdoor
(Lystfiskeren) tirsdag den 31. marts

Der var mødt mange op denne aften hos Pro-Outdoor, som havde slået dørerne op kun
for Tuse Næs Jagtforenings medlemmer. Der var et godt tilbud på
flugtskydningspatroner, og der blev da også langet mange af disse over disken denne
aften.
Det var nok mest jagtgeværer og rifler der havde medlemmernes interresse, og der
blev kikket og snakket, så mon ikke der er et par medlemmer der i den nærmeste fremtid får et nyt jagtgevær eller en ny riffel!!! Et vældig godt arrangement.

Ny medlemskategori i Jægerforbundet fra 2014
Det er glædeligt at Jægerforbundet fra 2014 har indført en ny medlemskategori, så
medlemmer uden jagttegn kan være medlem af vores forening uden at skulle betale
det store kontingent. Det er en forudsætning, at man ikke har jagttegn. Der skal
skrives erklæring på, at man ikke har jagttegn for at komme ind under denne kategori.
Prisen for dette medlemsskab bliver kr. 225,-. Jægerforbundet skal have kr. 100,- og
vores lokale kontingent er kr. 125,- lige som alle andre betaler.
Der kommer selvfølgelig ikke noget blad JÆGER til disse medlemmer.
Nu kan vi jo få en række medlemmer, som kun træner hunde, ægtefæller mm uden
jagttegn.

Tommys dækcenter
Vi 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

Jagtforeningsindsamlinger
Danmarks Jægerforbund er godkendt af
skattemyndighederne, så personlige bidrag til
jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund er
fradragsberettigede.
Folketinget har vedtaget en lov om skattefradrag for
frivillige bidrag og gaver til velgørende foreninger.
Efter denne lov skal Jægerforbundet én gang årligt
indberette det indbetalte og fradragsberettigede beløb
til SKAT, hvorefter det fradragsberettigede beløb vil
være fortrykt på årsopgørelsen. For at kunne
indberette beløb skal Jægerforbundet kende
bidragyders cpr.nr.
Indbetaling af bidrag skal ske til følgende konto:
-

Reg. nr. 7854 konto nr. 0001375529

Indbetalinger skal være fulgt af følgende oplysninger:
-

Navn på jagtforeningen, som beløbet bedes
videreført til.

-

Bidragyderens CPR-nr. og navn

Dette tegner godt for vores indsamling til
Staslundevej 49. Bemærk at min. beløb er kr. 500,-.

Foredrag med DK-WAI
Vi havde inviteret DK-WAI til et foredrag om gåsejagt og buejagt.
Foredraget foregik fredag den 24. april i
klubhuset på havnen i Holbæk. Der var
tilmeldt 32. Desværre kom der kun 26, men
de fik sig et vældig interessant og medlevende
foredrag om kald til gæs, ænder og mange
flere jagtbare arter.

Gåse/andekaldseksperten Eric gav eksempler
på kaldeteknik, som man nok skal øve sig i
mange år for at opnå. Eric kan både kalde gæs
til sig på lang afstand, snakke med gæssene,
når de er over en og kalde dem tilbage, hvis de
er ved at flyve væk.
Dem der ikke nåede at komme eller ikke havde
tilmeldt sig dette fortrindelige foredrag gik glip
af noget vældig interesant.

Det var muligt at købe kald, lokkegæs og
andre jagt remedier efter foredraget, og der
var da også mange som købte forskellige ting
til en fornuftig pris. Tuse Næs Jagtforening
siger de 2 brødre fra DK-WIA mange mange
tak for dette foredrag.

Nak, æd og lær
Tirsdag den 19. maj havde Martin Nilsson et ”Nak, æd og
Dejligt at få lov at gå med en
lær” arrangement for 2b fra Isefjordsskolen i Holbæk.
hund
Børnene skulle med ud og se, hvordan vi skød rågeunger
på Holbæk Fælled, og bagefter se brysterne fra
rågeungerne blive klargjort så de kunne grilles på bålet.
Der kom 19 skolebørn og 2 lærere, der skulle være
hjælpejægere på rågejagten. Børnene fik set, at mad
hverken gror eller vokser op i supermarkedets kølediske,
men kommer fra naturen. Børnene blev udstyret med
orange veste og
orange pandebånd for sikkerheds skyld. De blev fordelt til
Maden bliver tilberedt
de 4 jægere (Martin, Lars, Egon og Niels) og gik ud på
Fælleden og skød nogle rågeunger. Efterfølgende fik de
set, hvordan Martin pillede brysterne af de skudte
rågeunger. Der blev lavet brændenældesuppe med diverse
ingredienser.
Arrangementet kom
i stand, fordi Martin
ville give sin datter
Tricias
klasse- kammerater en oplevelse tæt på naturen og vise
dem, det er naturligt at slå ihjel for at spise, og naturen
må reguleres.

Så grilles der!

Det var glædeligt at TV Øst havde tid til at komme derud
og følge børnene i de 4 timer arrangementet varede, og at
de i den første TV avis havde et 3 minutters indslag for
vores arrangement. I den sene TV avis var der omkring 1 minut med nogle andre billeder end
dem fra første indslag. Avisen Nordvestnyt var også derude, og havde dagen efter en halv side
om vores arrangement. Et stort vellykket arrangement med Martin som tovholder.

Så er der serveret rågebryster

Der er helt stille når man har en lille
hund og kæle med, hunden er
tilfreds!

Sommerfesten lørdag den 1. august
Sommerfesten faldt på en af de rigtige sommerdage; meget solskin, dog lidt koldt sidst
på aftenen. Vi havde sat presenninger og plader op så det gik. Borde-bænkesættene
kunne bruges ude i det fri. Det var rigtig fint.
Aksel havde klargjort området om fredagen. Poul Arne, Aksel, Jan og undertegnede fik
klargjort borde, stole og alt det andet i løbet af lørdag eftermiddag.
Vi startede festen kl. 18.00. Aksel have stegt kødet fra samme leverandør som vi plejer.
Vi var 42 og der blev stegt over 20 kilo kød, så det må have smagt godt. Tilbehøret stod
Pernille og Birgit for. Det må de gerne blive ved med, så det er nu bestemt.
3 uger før sommerfesten var vi kun 10 tilmeldte. Vi
bliver jo altid omkring 40 på selve dagen. Det kunne
være glædeligt, hvis tilmeldinger kom uden at vi
skulle kontakte jer. I kommer jo alligevel, så hvorfor
ikke komme med tilmeldingen i god tid? Lørdag
formiddag kom det faste hold. Der blev dækket
bord, pyntet op, hentet øl, vand og tilbehør til
kødet.
Kl. ca. 19.30 startede spisningen. Alle var glade og
hyggede sig godt. I løbet af aftenen blev der solgt
amerikansk lotteri. Nogen var mere heldig end
andre.
I år havde vi også lavet lidt skydning med luftbøsse.
Det kunne de unge, og nogle ”gamle” godt bruge.
Til næste år må vi finde på lidt mere forskelligt.
Vi glæder os til næste års sommerfest. Den bliver
måske bliver lagt en uge senere. Sommerferie og mange andre gøremål gør at nogle
skal noget andet. Vi skal jo også have vejret med os. Hold øje med hjemmesiden, og
jagtforeningsbladet til marts næste år, hvor datoen bliver annonceret.
Johnny

Strandjagtudvalget
Strandjagtudvalget har købt en skydepram, som
det påtænkes at ligge på Udby Vigen ved
skydebanen, så det er nemt at tage ud på Udby
Vigen. Udvalget leder med lys og lygte efter endnu
en skydepram, som også kommer til at ligge ved
vandet, så dem der har lyst kan benytte dem.
Udvalget hjælper gerne, hvis der er nogen som
gerne vil have instruktion, eller en erfaren
strandjæger med ud og kikke efter fugle.

Regulering af råger i tiden 1. maj – 15. juni
Fælleden
481
Rørvangsparken
296
Jens Landmand, Kastrup 48
Tuse Næs Vej – ingen råger. De er fjernet og rederne er tomme.
Hilsen fra Egon Jensen

Rævejagt
Så prøver vi igen at afholde rævejagter i foreningsregi, datoer er som følger:
Søndag den 25. oktober 2015 fra kl. 09.00, mødested hundebanen.
Søndag den 10. Januar 2016 fra kl. 09.00, mødested hundebanen.
Tilmelding til Kim Omø Carlsen, Mobil 22 12 85 95 eller kim.o.carlsen@privat.dk

Knivkursus februar 2016

Vi planlægger igen et knivkursus i sløjdlokalet på Udby skole på følgende tidpunkter:
·

Fredag d. 26/2 kl. 16-22, hvor vi vælger materialer og limer blad og skæfte sammen

·

Lørdag d. 27/2 kl. 9-16, hvor vi laver skæftet færdigt

·

Lørdag d. 5/3 kl. 9-17 hvor vi laver skeden

·

Torsdag d. 10/3 kl. 17-19, hvor vi efterbehandler læderet

Kurset koster 500 kr. pr deltager plus materialeforbrug, hvilket er fra 250 kr. og op. Normalt
dog på ca. 4-500 kr. alt efter valg af klinge og skæftemateriale. Jeg skaffer materialer hjem til
de interesserede.
De tilmeldte vil blive kontaktet i god tid inden kurset for at høre om specielle ønsker.
Der er plads til maks. 6 deltagere for at sikre den enkelte mest muligt udbytte. Så det er en
god ide med hurtig tilmelding til undertegnede på knivibsen@gmail.com eller på tlf. 2092 4224

50 år
Palle blev 50 år I september. Mange af jægerne på Tuse Næs var mødt op for at hylde fødselaren i
Hørby Forsamlighus fredag den 2. oktober. Det blev sent før de sidste gæster forlod forsamlingshuset. Vi siger
tillykke Palle.

Ellemosegaarden
Vi sælger daggamle ænder, gæs,
4 ugers gråænder og udlevering af
7 ugers fasaner fra uge 17 i 2014.
Vi forhandler også foder til alt
fjerkræ, foder/vandtrug,
æglægningskasser og andet udstyr.
Se mere på

www.ellemosegaarden.dk

Henvendelse/bestillinger til
Michael Pedersen, Tobjergvej 16,
Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 2033 6857

Tuse Næs Entreprenøren

Speciale rendegraver
Alt jordarbejde udføres
Gravemaskiner fra 0,9 til 25 tons
Maskinudlejning m/u fører
Selvkørende grader og vejhøvli

Allan Jensen
Tuse Næsvej 28
4300 Holbæk
21 62 12 19
strandagergaarden@gmail.com

Sådan låner du foreningens jagtbåd
KUN 0,- kr. pr. booking

1. Ved lån af båden skal man selv medbringe redningsveste. Traileren har en
totalvægt på 1100 kg. Båd vejer ca. 800 kg, og så hæfter man selv for alle
skader man pådrager båd og trailer.
2. Du ringer til Martin T. Olsen på tlf. 29 69 42 51, for booking og spørgsmål.
Når du låner båden, forventer vi, at du har sejlererfaring, minimum på højde
med speedbådskørekort, og har kendskab til jagtbegrænsningerne i det
område du vil udøver jagt i.

Praktiske link:
·

Jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet

·

For den ny pramjæger

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

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

Nyt hegn på Udby Vigen
John havde indkaldt til arbejdsdag på skydebanen på Udby Vigen søndag den
26. april kl. 08.00. Nogen få havde tilmeldt sig, men der kom da 11
medlemmer.
Der skulle laves nyt hegn hele vejen omkring
vores eng på Udby Vigen. Det gamle hegn var
ødelagt, dårligt og ikke til at bruge mere. Det skal
jo holde Jens Kurts kreaturer inde på engen. Vi
have søgt NaturErhvervstyrelsen om tilskud til
dette, og havde været så heldige at få hele vores materiale udgift
dækket.
Materialerne var indkøbt, og arbejdet med at lave det nye hegn var
færdig omkring kl. 14.00, men så er alt også nyt. Det gamle hegn,
som Kruse og Johnny havde taget ned nogle uger forinden, var kørt
på genbrugspladsen. Nu kan vi glæde os over, at vi har et
tidssvarende og nyt hegn
på Udby Vigen, der gerne skulle holde i mange år
frem i tiden.
Vi siger tak til NaturErhvervstyrelsen og de
medlemmer som mødte op denne søndag formiddag, og hjalp til med at sætte det nye hegn op.

Flugtskydningsudvalget

Udlån af fælder
Foreningens fælder kan lånes
mod et mindre depositum på
Kr. 300,- for rævefælden
kr. 200,- for mink/mårfælden.
Henvendelse til:
Carsten Nielsen på tlf. 40 41 03 85 efter kl. 17:00
c.nielsen@123mail.dk

Generalforsamling år 2016
Torsdag den 26. januar 2016 kl. 19:00 på havnen i Holbæk
Kajakklubbens klubhus, Finsings Plads
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetæller
3) Formandens beretning
4) Udvalgsberetninger
5) Kassereren gennemgår regnskabet
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg til bestyrelsen. På valg er: Aksel Bek, Pernille Næsby Jensen, Egon Jensen
Rene Andersen, Niels Janholm
8) Valg af suppleanter: På valg er Anders Petersen
9) Valg af revisor: På valg er Henrik Hyldegaard
10) Valg til hundeudvalget
11) Valg til flugtskydningsudvalget
12) Valg til skadevoldende vildtudvalg
13) Valg til riffeludvalg
14) Valg til bladudvalget
15) Indkomne forslag – skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen
16) Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil vi forsøge at finde en til at holde et lille
foredrag om et jagtligt emne.

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.

Brunsttur til Dyrehaven
I gik glip af en oplevelse. Der var ca. 25 tilmeldt turen, men de sidste 8 til 10 dage før
datoen, faldt så mange fra at vi kun var 9 afsted.
Vejret var dejligt; blå himmel og solskin. Vi kørte fra hundebanen kl. 14.00, og var ved
slottet ca. 16.00. Vi spiste sandwich på græsset ved slottet og så på en rudel kronvildt og
lidt dåvildt på ca. 450 dyr. Da vi kunne høre hjortene begynde at brøle, gik vi ned
igennem Dyrehaven. Første hjort vi mødte, var Viggo som stod ca. 25 meter fra os og
brølede. Viggo har ca. 10 hinder.
Et af de næste stop var ved Toke,
som havde en rudel på ca. 45 dyr.
Mens vi stod og kikkede på denne
rudel, begyndte Viggo at brøle endnu
højere. 30 af Tokes rudel gik i en lang
række op til Viggo. Toke prøvede at
hente dem hjem igen, men mens
Toke var væk, forsvandt resten af
hans rudel, så da vi gik, var der ikke
nogen dyr tilbage hos Toke. Stakkels
Toke - surt show.
Flere billeder kan ses andet steds i
bladet. Se også de mange billeder på
hjemmesiden, under punktet galleri.

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
www.naturstyrelsen.dk/
Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/
Regulering/
www.jagtkreds7.dk
www.ellemosegaarden.dk
Er der andre spændende sider, så send
en mail med navnet, og det kommer på
listen til næste nummer.
Hilsen Johnny, jeg@vw.dk

Velkommen til nye
medlemmer af Tuse Næs
Jagtforening
Siden sidste blad er følgende blevet
medlemmer. Vi vil meget gerne byde
Jer alle velkommen og håber, at I får
glæde og mange fornøjelige timer af
jeres nye medlemskab.
Vi siger velkommen til:
Henrik Hansen
Ole Øvre
Cecilie Tomasson Olsen
Marcus Tomasson Olsen

Holbæk Kommunes jagtforeninger:
Hagested - Gislinge Jagtforening
Jernløse Jagtforening
Jyderup og Omegns Jagtforening
Orø Jagtforening
Svinninge Jagtforening
Tuse Næs Jagtforening
Tølløse - Vipperød Jagtforening
Grønne Råd repræsentant:
Bjørn Ovesen 40 44 89 87
Mail: autobamsen@mail.dk
Danmarks Jægerforbund Holbæk
(Jægerråd) som er nyt navn for JKF
formand:
Johnny Gotfredsen 23 48 13 41
Mail: jeg@vw.dk

Æresmedlem:
Egon Henriksen

Jubilarer i 2015
25
25
25
30
30
30
30
40
40

år: Aksel Bek
år. Erik Echberg
år. Carsten Hilman
år. Henrik Bøllingtoft
år. Henrik Hyldegaard
år. Lars Holmegaard
år. Ivan Nielsen
år. Kurt Nielsen
år. Claus Olsen

Flugtskydningssæsonen 2015
Vi har stadig 4 hold med i turneringsskydningen. Der har været lidt flere, ikke-turneringsskytter
på banen på Udby Vigen, og dette er meget glædeligt. Der er plads til flere så kom bare derud
og træn.
Vi skyder hver 14. dag fra ca. 1. april til 15.
juli. Datoer på skydningerne kender vi først i
næste udgave af foreningsbladet i februar
2016. Følg med på hjemmesiden
www.tusenaesjagtforening.dk.
De 4 hold klarede sig således gennem
sæsonen:
1. holdet (som skyder i 2. division) blev
nummer 3 i divisionen.
Tillykke med det. De gamle kan endnu. Bliv nu
oppe i 2 division.
Deltagere på holdet: Ivan Nielsen, Michael
Olsen, Arne Hyldegaard, Carsten Larsen, Ivar
Petersen, Henrik Hyldegaard samt hjulpet af MR. Mercedes.
2. holdet (som skyder i 5. division) blev nummer 3 i divisionen.
Deltager på holdet: Sømanden, Jan Kruse, Jan Badebold, Erik Hansen, Henrik Hansen og
John Stark samt hjulpet af unge Janholm.
3. holdet kæmpede i 6. division efter nedrykning sidste år mod 4. holdet.
Begge hold nåede frem til ”finalen”, hvor de bedste fra 6A og 6B skulle mødes. Her gik det galt
og de måtte nøjes med en 4. plads i 6. division.
Deltagere på holdet: Henrik Olsen, Gammel Nok, Kalle Lynge, Martin Pedersen og
Søren Pedersen.
4. holdet kæmpede også i 6. division mod 3. holdet.
Begge hold nåede frem til ”finalen”, hvor de bedste fra 6A og 6B skulle mødes Her gik det også
galt for dem, og de måtte ’nøjes’ med en flot 3. plads i 6. division. Både 3. og 4. holdet bliver i
6. division. Lille Mercedes siger at hans hold kammerater var for dårlige. Deltagere på holdet:
Lars Guldager, Patrick Janholm, Simon Larsen, Martin Hansen og Olsen-drengene.
Udvalget havde også i år besluttet, at sidste skydedag på Udby Vigen skulle være med bøffer
og lidt kold kartoffelsalat. Aksel var som altid vores gode trofaste grill-mester. Mange bøffer
blev det til; omkring 70 selvom der kun var 60 skytter, så bøfferne var vældig gode. De mange
skytter fra de andre foreninger ’forlangte’, at dette skal være en årlig begivenhed på vores
sidste skydedag. Der kom endda gæster, som
bare var der for at købe en af vore bøffer.
Endnu engang stor tak til Aksel.
Vores årlige præmieskydning blev afholdt den
13 juni. Vejret var med os; ikke nogen regn.
Der kom desværre lidt færre skytter denne dag
end vi havde regnet med.
Kom nu ud til vores årlige præmieskydning,
som er flot sponseret af Pro Outdoor i Holbæk,
Stark Holbæk, Scan Horse Roskilde (andre
sponsorer er selvfølgelig også meget
velkomne).

Som sidste aktivitet i sæsonen på skydebanen, havde vi lokale elektrikere fra El-Team i Holbæk.
16 Personer var mødt op til en hyggelig formiddag på skydebanen med vores instruktører. Der
blev skudt lerduer hele formiddagen, kun afbrudt af sodavands- og pølsepauser. Krostuen i
Hørve kom senere på dagen med 6 skytter som også prøvede deres kræfter af med
lerdue-skydning.
Det sidste vi skal i år er, at gøre kastemaskiner
rene og vinterklar, og samle haglskåle.
Arbejdsdag bliver meldt ud senere på
hjemmesiden.
Den Mobile Skydevogn har været udlejet som
den plejer. Den har både været udlejet til
vores egne foreningsmedlemmer, men også til
flere private folk uden for foreningen, som har
villet hygge med at skyde lerduer fra vognen,
hos dem selv eller i deres jagtkonsortier.

Dragsholm Slot er stadig en stor spiller i
udlejning af skydevognen og har samtidig
trukket på vores faste instruktører i foreningen,
som er blevet lejet ud til arrangementer på
slottet. Dette håber vi kan forsætte i mange år,
da det både giver indtjening på vognen, og så
er det sjovt og godt for vores instruktører at
holde sig opdateret blandt folk som ikke har
jagttegn og ikke er vant til at skyde.

Lejebetingelser for vognen og vores faste
instruktører findes på vores hjemmeside
www.tusenaesjagtforening.dk
Naturstyrelsen har sponseret nyt elhegn hele
vejen rundt på skydebanen. Dette er opsat af
skytterne. Se andets sted i bladet. En stor tak
til alle de fremmødte som hjalp med at lave
vores nye fold på skydebanen, samt stor tak
til Tom Henriksen for endnu engang at hjælpe
os med rendegraveren.
En speciel tak skal lyde til Ivan som igen har
ryddet mange tusinde haglskåle op.
På flugtskydningsudvalgets vegne.
JEP

Håndlavede knive
og slibning af knive
Jonas Ibsen
Hørby Færgevej 6, Hørby
Tlf.: 20 92 42 24
knivibsen@gmail.com
Træffes kun efter aftale

Mobil skydevogn
Skydevognen kan lejes på følgende vilkår:
Pris for medlemmer af Tuse Næs Jagtforening:
kr. 700,- pr. dag kr. 1.000,- pr. weekend (eksklusiv lerduer)
Pris for ikke medlemmer af Tuse Næs Jagtforening:
kr. 1.000,- pr. dag kr. 1.500 pr. weekend
(eksklusiv lerduer)
Der betales et depositum på kr. 2.000,- ved afhentning.
Hvis Tuse Næs Jagtforening leverer lerduer betales kr. 275,- pr. kasse med 200 stk. Åbnede
kasser skal betales.
Tuse Næs Jagtforening kan levere patroner til dagspris.
Traileren har en totalvægt på 750 kg, og kan
derfor trækkes efter de fleste biler. Og med en
totalvægt på 750 kg, må alle typer kørekort
have den efter en godkendt bil.
Skydevognen er monteret med Duematic
maskiner. En Compact 12 (nikkedukke med
plads til 528 duer) og en Compact 12 (jagt
med plads til 648 duer).
Der er fjernbetjening til begge maskiner.
Kontaktperson for leje er John Petersen på
tlf. 40 20 82 92
eller e-mail jep.holbaek@stark.dk.
Skydevognen er kaskoforsikret. Selvrisiko kr. 2.000,- betales af lejer ved eventuelle skader.
Her er regler for ikke miljøgodkendte baner:
Sjældent benyttede skydepladser skal ikke miljøgodkendes
For at lette administrationen og sætte denne i rimelig relation til skydeaktivitetens
forureningsmæssige betydning fastsættes, at aktiviteter på sjældent benyttede skydepladser,
der
kun anvendes i op til 5 dage om året inden for tidsrummet kl. 7 - 21 på hverdage eller 9 - 16 på
lørdage.
kun samtidigt benyttes af få personer (op til 20 personer pr. dag), og som ligger i en rimelig
afstand, hvilket i dette tilfælde vil sige 300 meter fra den nærmeste bolig og dennes udendørs
opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og
hvor der ikke er faste baneanlæg, skal der ikke miljøgodkendes, men reguleres gennem påbud
efter miljøbeskyttelseslovens § 42.
På hjemmesiden www.tusenaesjagtforening.dk kan ses hvornår vognen er ledig.

Bukkejagt 2015
16. maj:
Jeg havde sat alarmen på telefonen til kl 03.00, men var allerede vågen inden den
begyndte at larme. Bukkejagt er det mest fantastiske, ingen problemer med at stå op.
Tænde kaffemaskinen, børste tænder, hælde kaffen i termokrus og så af sted. Jeg havde
gjort alt klar aftenen før. Listede ud, hund mand og barn sov fint.
Af sted ned til mit piletræ der, hvor jeg var sikker på at bukken ville gå forbi, eller i hvert
tilfælde håbede på at han ville komme forbi. Jeg har holdt øje med ham hele vinteren, en
fin seksender.
Mørkt, blæsende og halvkoldt. Jeg stødte et dyr, da jeg næsten var fremme. Øv øv
håbede ikke det var bukken. På plads nu er det bare at vente på at det skal blive lyst.
Finder termokruset i rygsækken, finder roen i maven. Det er det bedste der findes, bare
side der og mærke, hvor dejligt livet er.
Det lysner langsomt jeg kan skimte et dyr 25-30 meter foran mig, det går og esser i
hveden. Lidt efter kommer der et mere ud, jeg kan nu se at det er en fin gaffelbuk og et
smaldyr. Længere ude får jeg øje på 3 dyr mere der går og esser. To råer og en anden
fin gaffel buk, tegner fint for fremtidens bukkejagter. Jeg har lavet aftale med naboen
om, at vi kun skyder en buk hver. 05.00, skydetid det er halvkoldt. Kulden kryber ind
under termoundertøjet. Jeg har vinden lige ind i ansigtet; perfekt. De to dyr går stadig
og esser foran mig. Der går lidt, så stopper de op og kigger mod noget bagved, og til
venstre for mig. Jeg fornemmer noget der bevæger sig. Jeg kigger i kikkerten. Det er
bukken! Jeg kan mærke pulsen stiger. Hvor heldig har man lov til at være! Op med
riflen. Det er ikke rigtigt godt. Jeg trækker vejret dybt ind nogen gange, for at få ro.
Rolig, rolig, rolig. Jeg har masser af tid. Venter på at han kommer helt fri. Han er på vej
mod de to dyr, der står foran mig. De er holdt op med at spise; kikker bare på bukken.
Han stopper og står perfekt. Jeg trykker af, han springer op i luften, hopper 2-3 skridt
frem og forsvinder. De to dyr forstår ikke
hvad der sker og hvorfor den store buk opfører sig så mærkeligt. De går langsomt frem
mod stedet, hvor bukken faldt. Gaffel-bukken
er forrest, springer tilbage og smælder da han
når frem. Han tænker at nu er det hans tur til
at vise hvem der bestemmer, så han går til
angreb på den døde buk. Sikken en lille bandit. Jeg smiler, og føler mig godt tilpas.
Jeg sidder lidt og nyder det, får ro på mit
åndedræt og puls. Rejser mig for at komme
hen og se bukken på nært hold. Gaffel-bukken
fortrækker. Jeg er bestemt ikke skuffet, da jeg
når frem, og er meget glad for min buk.
Klokken er kun 05.20, og jeg har masser af tid
til få den brækket og bragt hjem inden jeg
stolt kan vise den frem til morgen bukke-pral.

Buk skudt på Højlyst 16. maj 2015 klokken
05.17

fortsat
17. maj 2015
Stadig koldt og blæsende. Klog af skade, havde jeg iført mig min termokedeldragt og et
par termostøvler. Jeg havde bestemt mig for at tage på bukkejagt på Sokhøj. Klokken
nærmer sig 19.00. Havde set en fin buk om morgenen, men den forsvandt ind i rapsen
og var væk. Jeg gik stille og roligt op mod højen, hvor jeg havde bestemt mig for at
sidde. Pludseligt ser jeg et dyr 10 m fra mig. Det står og esser i kanten af rapsen.
Hovedet er nede, så jeg kan ikke se hvad det er. Op med riflen, klar. Dyret fornemmer
mig og rejser hovedet. En rå, puha. Den bliver forskrækket, og spurter smældende der
fra ind i rapsen.
Jeg kommer på plads. Det ikke bare blæser, men
nærmest stormer. Jeg har en fantastisk udsigt og
masser af tøj på, så jeg sidder som en anden
Michelin mand og nyder aftenen. Der er raps på
marken foran mig. Marken grænser op til en
remisse, smukt og meget gult. Der kommer en rå
frem på hjørnet af remissen; hun kigger i lang tid
i min retning. Jeg tænker om det er den samme
rå, som jeg stødte tidligere. Hun forsvinder ind i
remissen.
Noget bevæger sig i rapskanten. Et dyr er på vej
ind i remissen. Op med kikkerten. Det er bukken.
Han står stille et øjeblik og fejer. Op med riflen,
bukken er væk. Rolig nu. Jeg kan se træer og
buske bevæge sig vildt inde i remissen på
bukkens vej. Jeg venter på at han skal komme ud.
Jeg ser et dyr komme ud. Det er råen. Hun går
over gærdet og ind i naboens hvede. Jeg venter,
håber at bukken kommer efter hende. Så klar. Så
kommer han. Stopper på gærdekanten. Jeg
trykker af. Bukken går ned i knaldet. Perfekt aften.
P.S. Det er ikke så nemt at brække og slæbe en buk i Michelin outfit!
Helle

Lerdueskydning for skoleelever i sommerferien
Holbæk Kommune har et stort katalog med sommerferieaktiviteter for skolebørn i
skoleferien, og her har vi i år prøvet at arrangere noget lerdueskydning. Tidspunktet
blev en lørdag formiddag, og der var tilmeldt 32 skoleelever, men desværre kom alle
ikke. Det var synd for dem, da deltagerne var voldsomt tilfredse med at få lov at skyde
med jagtgevær, selvfølgelig med flugtskydningsinstruktører som hjælpere.
Der blev skudt lerduer i over 3 timer, så alle børnene fik skudt det de ville, sådan ca.
1.000 skud til over 1.200 lerduer. Arrangementet var gratis, så skoleeleverne havde frit
slav. Deltagerne var fra 10 til 14 år.
Vi har efterfølgende fået mange e-mails om vi vil gentage arrangementet til næste år,
for interessen er der, og flere har forhørt sig om, hvordan de kan få taget jagttegn, så
der bliver nok nogle nye jægere ud af dem.
Et lille eksempel på e-mail fra en
deltagers far:
Vi synes det var rigtig godt.
Skydeafviklingen gik fint og så var det jo
en overraskelse at vi blev budt på mad
og drikke, så det var fornemt.
Min søn var helt i toppen af det grønne
felt efter oplevelsen, som vi håber
gentages næste år.
Jeg har selv jagttegn (pt. passiv jæger),
så snakken gik på hvornår han selv kan
begynde at læse til jagtprøven og hvor
henne, hvilket jeg vil opfordre ham til.
På billedet ses Victor skyde og få lidt instruktion, men det var ikke så nødvendigt med
instruktion, da Victor en af gangene fik ramt 13 ud af 15 lerduer, og det er vældig fint.
Vi havde lånt et areal på Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk.

Årsmøde
Holbæk Jægerråd (tidl. JKF)
Sted: Kajakklubbens hus, Finsings Plads, Havnen, Holbæk
Tidspunkt kl. 19.00
Dato mandag den 18.01.2016
Dagsorden iflg. lovene

Riffel Tuse Bjerg
Riffeludvalget havde også i år booket banen på Tuse Bjerg, til indskydning og
præmieskydning. Indskydningsdagene har været ok besøgt, men til
præmieskydningen var der desværre kun mødt 4 op. Resultatet af skydningen blev:
Nr. 1. Kenneth
Nr. 2. Carsten
Nr. 3. Bjarne
Nr. 4. Mikael
Det må kunne gøres bedre næste år.

Bukkepremiere den 16. maj 2015
Ja, så er der igen gået et år siden sidste bukkejagt i 2014.
Bukkejagten i år, blev som vanlig, en rigtig god dag den 16. maj.
Vanen tro mødtes man kl. 8:00 ved klubhuset. I år havde foreningen indkøbt diverse tilbehør til
morgenkaffe m.m., og alt var klart da 39 jægere mødte op.
Lidt over kl. 8.00 kom jægerne med det, der var nedlagt.
De første havde 5 bukke, med og
senere kom der yderligere 3
nedlagte dyr.
Formiddagen gik med hygge og
kaffe samt jægersamvær med
gode historier, og oplevelser fra
morgenens jagter.
Den
første
buk
havde
Helle Høst-Madsen nedlagt, og
indkaserede herfor en flaske vin.
Håber vi ses igen til næste år den
16. maj 2016.
Hilsen fra Egon Jensen

Staslundevej 49
Her en føljeton på hvordan det går med projektet Staslundevej 49.

Aktiviteter i fremtiden
2017/18:Opførelse af klubhus

2015/16:Opførelse af kølehus, slagtehus samt udhuse til plantemaskine, mobil
skydevogn, både, vandhul, indkørsel og parkeringsplads osv.
Græs sås på arealet.
Nedrivning af gammelt hus og oprydning på grund.
Plantning af læbælte og hegn omkring dette.
Aktiviteter som er sket eller som er i gang
2015
September/oktober. Nedrivningstilladelse og forventet tilskud til dette.
August. Byggetilladelse kommet 31. august, 11 måneder!!
2014
September. Byggetilladelse indsendes til Holbæk Kommune.
August. Zonetilladelse ude i høring, slutter 3. oktober.
Juli. Tinglysningen er nu overstået, det tog 27 måneder og 2 dage!!!.
Februar. Nu er arealerne skilt ad i Geodatastyrelsen.
Januar. Vi fik kr. 8.000 fra Jægerforbundet (indbetaling fra medlemmerne)
2013

September. Der udsendes breve til medlemmerne om bidrag med
skattefradrag.
August. Landmåler afsætter skelpæle.
August. Arkitekten er begyndt at tegne, så vi kan få ansøgt om nedrivning
af gammelt hus, som ikke kan bruges til noget, og om tilladelse til at bygge
noget nyt.
August. Poul Arne Nielsen er betalt, og jagtforeningen har brugt alle sine
egne midler, samt det der er indsamlet hos medlemmerne, sponsorer,
Jægerforbundet.
August. Vi søger jordbrugskommisionen via landmåler, om lov at købe da
det er landbrugsjord
Juli. Vi har nu fået jordbrugskommisionens godkendelse til at købe Udby
Engen og huset med tilhørende ca. 1 ha.
Maj. Poul Arne Nielsen køber ejendommen af boet efter Elly Jensen.
Jagtforeningen lover at købe eng og hus incl. ca. 1 ha af Poul Arne Nielsen
inden udgangen af 1. kvartal 2013

2012

April. Sponsorudvalg udvælges for at undersøge om jagtforeningen kan
købe ejendommen

2011

Ejendommen sat til salg af arvingerne efter Elly Jensen

Assura tilbyder forsikringsløsninger til dansk
erhverv & privat.
Tillid, kvalitet og integritet er de vigtigste nøgleord i
samarbejdet med vores kunder.
Assura samarbejder udelukkende med branchens
mest solide og pålidelige forsikringsselskaber.
Katrine

Peter

Assura Forsikringsagentur ApS
Din lokale assurandør

Vi tager hånd om dine forsikringer

Smedelundsgade 45, 4300 Holbæk
Tlf. 40 30 60 47 - email info@assura.dk
www.assura.dk

Bødkervej 10, 4300 Holbæk. Elteam@elteam.dk,

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 en 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
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

Tuse Næs Jagtforenings kastemaskine sponsorer

Naturstyrelsen

Volkswagen Odsherreds

Volkswagen Holbæk

Tommys dækcenter
Smedelundsgade 45

Ole Holmegaard -

Tømrerfirmaet Henrik Olsen

Brolægger

Krostuen i Hørve

Alt i tømmerarbejde

- Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver

Michael Olsen
Taxafa.

Våbenskabe
Skafor blå og rød forsvinder

Hvis man installerer et våbenskab af typen Skafor blå
efter nytår, er man desværre ikke forsikringsdækket i
tilfælde af tyveri. Tjek, at dit våbenskab lever op til
EN 1143 grade 0 eller svarende hertil. Læs i sidste
nummer af Jæger, her var der en udmærket artikel om
emnet.

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

Jagt- vildt- og naturpleje

Tuse Næs Jagtforenings udvalgsmedlemmer
Udvalg

Tlf.

Mobil

e-mail

Hundeudvalg:
Helle Høst-Madsen
Helge Gerber
Bent Petersen
Hans Jørgen Larsen

61 66 59 40 hhmadsen@live.dk
23 23 99 18 helge@gerberas.dk
40 30 33 78 bcnordlund@gmail.com
30 91 04 14 2015hjl@gmail.com

Flugtskydningsudvalg:
John Petersen
59 46 40 41
Jan Kruse
Mikael Kolind
59 46 59 56
Rene Andersen

40 20 82 92 jep.holbaek@stark.dk
31 95 03 53 famillien.kruse@privat.dk
20 11 44 66 mk-outdoor@sport.dk
22 16 01 49 renulde@jubii.dk

Riffeludvalg:
Carsten Nielsen
59 46 17 42
Kenneth Nebelung
36 77 37 50
Stig Wensien Jensen
Bo Wensien
Mikael Ronnie Pedersen

40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
40 31 08 69 ken-pia@mail.tele.dk
31 46 49 59 wensien@mail.dk
27 21 73 60 bw@psd.dk
40 62 88 80 mikaelpedersen@gmail.com

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
Anders Pedersen
Kim Omø Carlsen

23 45 14 28 anders@hyldegaarden.com
22 12 85 95 kim.o.carlsen@privat.dk

Strandjagtudvalg:
Martin Tomasson Olsen
Martin Nilsson
Niels Janholm
Jens Sørensen

29 69 42 51 mto@lelectric.dk
31 38 32 34 martin.nilsson@gmail.com
21 38 55 65 n.janholm@hotmail.com
21 70 98 83 jsee@regionsjaelland.dk

Bladudvalg:
Helle Høst-Madsen
Johnny Gotfredsen

61 66 59 40 hhmadsen@live.dk
23 48 13 41 jeg@vw.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 – Mobil 26 23 03 20
Fax 59 46 03 71
arne.hyldegaard@mail.dk

