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Telefon

Formand
Johnny Gotfredsen

Mobil
23 48 13 41
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Næstformand, sekretær
Aksel Bek

59 46 03 46 30 13 34 30

a.bek@godmail.dk

Kasserer
Pernille Næsby Jensen

59 46 40 41 20 83 86 98

pernille.naesby@live.dk

Klaus Olesen

47 38 15 24
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olsenlk@privat.dk

Egon Jensen

59 46 16 65

21 68 79 66

minna-egonjensen@mail.dk

Poul Arne Nielsen
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osterlund@mail.dk

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 jagtforeningen 2014
Emner 2014. Et nyt år er begyndt og jagtsæsonen er slut for denne gang.
Forhåbentlig er der mange spændende og mindeværdige oplevelser at tænke tilbage
på. Nu er det jo heldigvis muligt at få tilladelse til at regulere krager og ræve helt frem
til foråret. Det skal I benytte jer af.
Facebook. Tuse Næs Jagtforening har næsten 100 venner på Facebook. Vi annoncerer
stadig omkring 1 uge før en aktivitet.
Hjemmesiden er nu næsten 100 % opdateret. Hvis der er nogle mangler, så siger I
bare til. Der er lavet lidt statistik på hjemmesiden. På 14 fortløbende dage i januar
2015 har der i gennemsnit dagligt været 328 klik på vores hjemmeside. Et meget højt
gennemsnit. Et klik er et kik på hjemmesiden eller et klik på et af hovedpunkterne på
bjælken i venstre side. Et kik ind under f.eks. hunde fra instruktører til
udvalgsmedlemmer, dette tæller ikke som et klik.
Nyhedsbrev. Vi har siden november 2014 udsendt
et månedligt nyhedsbrev via jægerforbundets
medlemsbase. Hvis I ikke får nyhedsbrevet, så kik
ind på vores hjemmeside og tilmeld jer der, eller
send en mail til mig, så skal I nok blive oprettet.
Herefter får I nyhedsbrevet indeholdende planlagte
aktiviteter og aktiviteter i støbeskeen.
Sommerfesten blev afholdt første lørdag i august;
ikke samme dag som præmieskydningen på Udby Vigen, som vi ellers har gjort i
mange år. I år var det rigtig sommer. Vi behøvede ikke at sætte presenninger og
plader op. Borde- og bænkesættene kunne bruges ude i det fri, rigtig dejligt. Vi var
lige under 40 personer og det var desværre lige lidt nok. Vi skal helst være over 50.
Kødet var åbenbart godt nok, der blev spist ½ kilo pr. person. Det var måske Aksel der
havde overgået sig selv. I år kan I reservere datoen lørdag den 1. august.

Jægernes Dag har været afholdt på
Andelslandsbyen i august og foreningen havde en
stand med regulering. Der var ikke mange
besøgende, men vi viste flaget. Det var Martin
Tomasson Olsen og Christian Guldager som
bemandede standen. Vi kan godt bruge mere hjælp
til bemanding af standen. Jægernes Dag i 2015
bliver den15.-16. august.

Holbæk Fælled. Vi fik medhold i vores klage på Fælleden. Så vi har ikke problemer
med regulering af skader og krager derude.

Foreningsmeddelser Jæger. I løbet af 2014 har vi været i foreningsmeddelser 2
gange: Om sammenlægningen og om klubhuset.
Nordvestnyt. Den 20. september var vi i NordvestNyt med en historie om byggeriet på
Staslundevej.
Indberetning af nedlagt vildt. Der skal huskes at indberette nedlagt vildt i den
jagtsæson som nu er ved at slutte. Der bliver ikke sendt opkrævning på nyt jagttegn ud,
før indberetningen er foretaget. Hvis dette ikke er gjort må man ikke opbevare rifler,
våben og ammunition. Politiet kunne komme forbi og så er sagen kørt for langt.
Danske Spil ligger stadig på vågeblus. Det skulle gerne komme op og køre her i
foråret. Det giver ikke mange penge, men selv de få penge der kommer uden arbejde er
velkomne.
Kurser. Vi har haft 6 mere på kurset ”Transport af
ammunition til jagtvåben” og har et
pølsemandskursus i støbeskeen. Mikael er startet på
riffelinstruktør kurset. Charlotte er også undervejs
som jagthundeinstruktør. Der starter et
”Knivkursus” sidst i februar og der skulle stadig
være pladser (Jonas Ibsen). Så længe at vi får
dækket næsten 75% fra Holbæk Kommune af
kursusudgifterne kører vi på.
Bestanden af vildt og udbytte på og omkring Næsset i 2014 har ikke ændret meget.
Bukke. Bestand: God. Udbytte: under middel, her er enkelte meget store bukke skudt
på Næsset.
Råer/lam. Bestand: meget god. Udbytte: Måske skal der skydes nogle flere råer og
lam. Vi har heldigvis ikke set noget til den sygdom som råvildtet har haft andre steder
på Sjælland.
Fasaner. Bestand: God. Udbytte: Godt, det er i år gået bedre for mange.
Agerhøns. Bestand: God. Udbytte: Der er heldigvis mange udsætninger og en lille
afskydning. Michael Olsen, Jan Lorentzen og Klaus Olesen har udsat mange agerhøns til
træningsarbejde.
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.
Duer. Bestand: Middel. Udbytte: Under udbyttet fra de foregående år, det har nok ikke
været koldt nok.
Skydebanen
Omsætningen på Udby Vigen inkl. den mobile skydevogn holder stadig samme høje
niveau.
Den mobile skydevogn har været udlejet 17 gange, rigtig fint. Tak til dem der har
været ude som skydeinstruktører. Det giver penge i foreningskassen. Indtil videre er
den i 2015 udlejet/booket/reserveret 6 gange pr. 27.1.2015. Benyt den, der er for få af
vores egne medlemmer, der lejer den.

Udby Vigen: Vi fik erstatningen for stormfloden igennem, selvom det var meget svært.
Vi har fået fast strøm indlagt på Udby Vigen. Heldigvis gav stormen ”Egon” i januar
2015 ikke nogen problemer.
Staslundevej 49 inkl. eng. Vi har fået zonetilladelsen. Byggetilladelsen er endnu ikke
på plads. Arkitekten tegner stadig på nogle detailtegninger. I december fik vi besked fra
Jægerforbundet at vi ville få lidt over 50.000 kr. i 2015. Så kan vi bygge slagterum,
kølerum og rum til opbevaring af skydevogn, båd, traktor, græsklipper og meget andet.
Vi skal også have ryddet grunden, så vi i 2016 måske kan komme i gang med at bygge
klubhus, men her skal vi bruge mange penge. Når slagterum og det andet er færdigt er
kassen også tom. Vi bygger ikke noget hvis vi ikke har pengene. Vi skal ikke have
gæld. Det skal nok lykkes, for vi giver ikke op så let.
JKF. (Danmarks Jægerforbund Holbæk eller forkortet Jægerråd) som det nu
hedder. Jeg er genvalgt som formand i januar 2015 for en 4 årig periode.
Jagtens hus er nu vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den
04.01.2014. Mødet var tidligere programsat i december, men stormen kom i vejen. Det
er nu besluttet at bygge et nyt jægernes hus ved Kalø; pris ca. 60 mio-, hvoraf
forbundet har ca. de 20 mio. samlet sammen. Resten skal Jægerforbundet ud og låne.
Begge steder har man været lejer, så der bliver noget besparelse på huslejen. Denne
beslutning har givet, og giver stadig meget uro i Jægerforbundet.
Sponsorering via Jægerforbundet med
skattefradrag. Vi har i 2014 kun fået penge af
undertegnede. I må gerne benytte jer af denne måde at
give foreningen lidt tilskud.
Vores medlems antal: 31.12.2014 var vi 275
medlemmer. Desværre er der her i januar 2015 nogle
der er flyttet og nogle der er udmeldt, så vi er nu nede
på 255 d.d. Vi skal have fat i nogle flere unge. Vi har pt.
kun 6 under 24 år.
Indsamling af penge. Siden 2007, hvor vi startede med at søge om tilskud fra fonde
og erhvervsdrivende, har vi samlet ca. 800.000,- sammen til
kastemaskiner inkl. skydevogn, køb af Staslundevej og engen på
Udby Vigen.
Holbæk Strandjagtforening og Tuse Næs Jagtforening er som I
ved sammenlagt i 2014. Det ser ud til at køre rigtig fornuftigt.
Strandjagtudvalget har gang i flere ting, så det tegner godt.
Bestyrelsesmøder har vi haft 4 af i årets løb. Vi vil også i 2015
afholde udvalgsmedlemsmøde, så udvalgene kan komme med en
melding til bestyrelsen om deres aktiviteter, planer og ønsker i
fremtiden. Der er ingen åbne punkter fra tidligere år, så vi har styr
på tingene. Datoen bliver fredag den 8. maj.
Bestyrelsen og alle jagtforeningens medlemmer er udvalgene
og alle andre som giver en hånd med, taknemlige for det store
arbejde de gør for foreningen. Det skal de have mange tak for!
Johnny

Redaktørens side
Så var vi igen i bladet Jæger. Nummer 12/2014 i foreningsmeddelser, nu må vi bare
håbe vi kan holde hvad der er skrevet.

Hundekoordinator
Endelig har vi fundet en koordinator til
hundeudvalget. Helle har sagt ja og har
allerede haft de første møder med
instruktørerne og det ser ud til, at vi nu igen,
har et aktivt hundeudvalg. Vi siger tak til Helle!
Der kommer måske også lidt om markprøver
igen på Næsset, det kunne være rart.

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

Manglende indberetning vil
føre til nægtelse af jagttegn
I pressen har man kunnet læse, at miljøminister Kirsten Brosbøl (S) agter at lade det få
konsekvenser, hvis jagttegnsløsere ikke indberetter deres vildtudbytte, som jagtloven
kræver det. Manglende indberetning vil fremover føre til nægtelse af jagttegn for den
efterfølgende jagtsæson.
- Indberetning af vildtudbytte har været lovpligtigt siden starten af 1940’erne.
Undladelse af indberetning har hele tiden været strafbart. Så længe indberetningen
kunne ske pr. brev, har myndighederne haft vanskeligt ved at løfte bevisbyrden, hvis
jægeren fastholdt, at indberetningsskemaet var afsendt. Det nye er, at indberetningen
fremover kun kan ske elektronisk, og at myndighederne dermed får mulighed for at lade
manglende indberetning føre til, at man bliver nægtet jagttegn til den førstkommende
jagtsæson, fortæller Jægerforbundets absolutte ekspert på området, konsulent Niels
Henrik Simonsen.
Danmarks Jægerforbund mener, at det naturligvis er helt uacceptabelt, at omkring hver
tredje jæger ikke overholder loven på dette område.
Niels Henrik Simonsen oplyser, at de manglende indberetninger i årtier har ført til
diskussioner om, hvordan man kan øge antallet af indberetninger og hvilke sanktioner,
der er passende, hvis der ikke indberettes.
- På det seneste har der været enighed om, at konsekvensen af overtrædelse af
indberetningspligten på et tidspunkt måtte blive nægtelse af jagttegn til den
førstkommende jagtsæson. Det er præcis det, der nu sker, og som bliver gældende ret
fra 1. januar 2015, fortæller Simonsen.
Derfor skal der lyde en kraftig opfordring fra Danmark Jægerforbund til, at alle med
gyldigt jagttegn indberetter til tiden.
Viden om vildtudbytterne er et vigtigt redskab i forvaltningen af vore vildtarter, og den
elektroniske indberetning giver for visse arter mulighed for at give supplerende
oplysninger, som køn, alder m.v. Jægerforbundet opfordrer til, at man er omhyggelig
med indberetningen, og at man i videst muligt omfang også giver de supplerende
oplysninger.
- Pligten til at indberette vildtudbytte gælder alle med indløst jagttegn. Det er også
gældende for jagttegnsløsere, der intet har nedlagt. De skal blot skrive 0 et enkelt sted,
slutter Niels Henrik Simonsen.

Alt i murerarbejde,
nybygning, tilbygyning og
renovering udføres

MT Have & Anlæg
v/Morten Tambour
Mobil 20 21 01 05
Skeevej 112, 4174 Jystrup

Aftensalg kun for jagtforeningen
hos

Vi har lavet en aftale om aftenåbning hos Pro-Outdoor (tidligere Lystfiskeren) så vi kan
se den store nye butik på Algade i Holbæk, hvor der i en stærkt udvidet jagtafdeling nu
også er kommet rifler, haglgeværer, lyddæmpere mv. ind i sortimentet. Ydermere har
de nu også muligheder for våbenreparationer. Mere om det på aftenen.
Datoen bliver tirsdag den 31. marts fra kl. 17.30 til ca. kl. 20.00. Denne aften er kun
åbent for medlemmer af Tuse Næs Jagtforening. Et af medlemstilbuddene denne aften
er flugtskydningspatroner til kr. 1.15. v/min. 250 stk.
Den nye butik ligger Ahlgade 11.

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,-.

SOMMERFEST
Lørdag den 1. august 2015
kl.19.00
I KLUBHUSET UDBY KIRKEVEJ 23

PRIS FOR MAD: KR. 200,(Grillkød, salat, tilbehør samt kaffe)
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 maden:
Søndag den 20. juli
Tilmelding til festen (så vi ved, hvor mange stole vi skal sætte op)
og til spisning (så vi ved, hvor meget mad vi skal lave)
skal ske til:

Johnny Gotfredsen på 2348 1341 eller jeg@vw.dk

Bukkepral
Som alle jægere ved, går bukkejagten ind hvert år den 16. maj - det gør den
også i år.
Derfor mødes vi som sædvanlig, lørdag den 16. Maj 2015 kl. 8:00 ved klubhuset
på Udby Kirkevej, for at vise og se, de store flotte bukke, der er nedlagt den
morgen.
For dem der har lyst vil der herefter være kaffe og morgenbrød, samt
kammeratligt jægersamvær med gode historier og oplevelser fra morgenens
jagter.
Hilsen
Egon Jensen

Hegn på skydebanen og
Staslundevej 49
Udby Vigen: Som fortalt på generalforsamlingen har vi fået penge af NaturErhvervstyrelsen til et helt nyt hegn på engen på Udby Vigen. Materialerne er købt, men vi kan ikke
få dem refunderet før hegnet er opstillet. Der skal helt nye pæle hele vejen rundt og ny
tråd skal sættes op. Led skal laves, så køerne kan komme på engen og over i naboen’s
indhegning, når der er skydning.
Hegnet skal være lavet færdig inden 1. maj iflg. de krav der er stillet af NaturErhvervstyrelsen, så hvis der er nogen der har tid og lyst, kan i kontakte John, så skal han nok
sammenkalde de frivillige når frosten er gået af jorden.
Gammelt hegn skal tages ned før det nye sættes op, det tager også tid, og må gerne gøres
selv om frosten ikke helt er væk. Giv en melding.

Staslundevej 49: Vi har også fået tilsagn om planter fra Naturstyrelsen, som skal være
læbælte omkring Staslundevej 49, disse kommer i første halvdel af april. Der skal laves
hegn om de nye planter, ellers bliver de spist af rådyr og harer. Her gives besked til John,
hvis i har lyst at hjælpe med denne opgave.
John: Mobil 40 20 82 92 eller jep.holbaek@stark.dk

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.

Gammel kontainer
Er der nogen som har/kender en som har en
container, som jagtforening kan låne/få. Når vi
skal til at bygge på Staslundevej skal vi have mulighed for at låse værktøj og materialer inde, så
det ikke bliver væk. Selv om det er langt ude på
landet, kunne det jo godt blive stjålet. Det vil også
være meget nemmere for dem der skal bygge.

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

Riffel indskydning
Nu nærmer bukkejagten sig igen, med andre ord... tid til indskydning…
og vi står igen klar til at tage i mod på skydebanen på Tuse bjerg for enden af
skydebanevej, på nedenstående datoer og tidspunkter.
OBS!! Vi har ikke kunne få en lang lørdag i år, så mød op til de tidlige skydninger i
stedet for at alle kommer i sidste øjeblik før det går løs, der er tid nok.
Til høflig orientering starter bukkejagten i år den 16. maj (pudsigt nok):-)
Indskydning.
Tirsdag 14-4

kl. 17.00 – 20.00

Mandag 27-4

kl. 17.00 – 20.00

Lørdag

02-5

kl. 13.00 – 16.00

Lørdag

23-5

kl. 12.00 – 15.00

Præmieskydning
Lørdag

22-8

kl. 12.00 – 15.00

Vel mødt på bjerget, vi glæder os til at se jer og husk det nu…
Medbring gyldigt jagttegn og gyldig våbentilladelse ellers er der ingen skydning
Riffeludvalget.

Lerdueskydning
Udby Vigen er åbent på følgende datoer i 2015
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den
den
den

09.
15.
23.
07.
21.
04.
13.
18.
02

April
April
April
Maj
Maj
Juni
Juni
Juni
juli

kl. 18.00 - 21.00
kl. 18.00 - 21.00
kl. 18.00 - 21.00
kl. 18.00 - 21.00
kl. 18.00 - 21.00
kl. 18.00 - 21.00
kl. 09:00 - 16.00
kl. 18.00 - 21.00
kl. 18.00 - 21.00

Flugtskydningsudvalget.
Mød op og træn lidt med haglgeværet.

Lerdueskydning med turneringsskydning
Lerdueskydning
Lerdueskydning med turneringsskydning
Lerdueskydning med turneringsskydning
Lerdueskydning med turneringsskydning
Lerdueskydning med turneringsskydning
Lokal præmieskydning
Lerdueskydning med turneringsskydning
Lerdueskydning med turneringsskydning

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

Finsings Plads 2,
Havnen, Holbæk
Pris kr. 50,-

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

Et æresmedlem er gået bort
Det var med sorg at vi midt i januar måned modtog budskabet om fhv. murermester Keld
Larsens død.
Keld blev 87 år og jagten har gennem alle årene haft en betydelig plads i hans virke. Selv om
helbredet på det sidste ikke helt tillod aktiv deltagelse, blev der levende fulgt med i, hvad der
rørte sig omkring ham.
I Tuse Næs Jagtforening har vi gennem mange år haft tradition for, blandt vores medlemsskare
at udnævne 2 æresmedlemmer med de privilegier, der heraf følger. Kriterierne for udnævnelsen
kan være mange. Ofte har vedkommende gjort et stort arbejde i foreningsregi eller på anden
måde fremmet jagtens sag. Da valget faldt på Keld var begrundelserne bl.a. et medlem, der
gennem rigtig mange år havde haft jagt og vildtpleje, som en vigtig del af sin tilværelse. Mange
mergelgrave er renset op og mange tilplantninger er sket som følge heraf. I sine unge dage var
Keld meget engageret i arbejdet med sine Pointer-hunde, og var aktiv ved talrige markprøver på
Næsset.
Interessen for jagt og særligt jagt med haglgevær var udtalt, og familien blev fra barnsben en
naturlig del heraf. I dag er ikke blot de 4 sønner jægere, men også børnebørn fører interessen
videre.
Fra hjemmet på Lindebjerg findes vel nok en af de smukkeste udsigter på Tuse Næs og med
naboerne; Egons juletræsplantage på den ene side og ”Frejas Have” på den anden; er der rig
mulighed for at iagttage, det rige dyreliv i det fredfyldte område, hvilket er en stor glæde for
familien. Keld nød sit 20 årige lange otium på Lindebjerg, midt i naturen og var til det sidste
aktiv især omkring pasning af fasanudsætningen og fodring i det hele taget.
På jagten var Keld et omgængeligt og hyggeligt væsen, og en sikker og habil skytte, hvor
kvalitet og godt selskab altid var at foretrække frem for kvantitet og store jagtselskaber.
Sikkerheden omkring jagtens afvikling stod for Keld som det allervigtigste, og han selv var et
forbillede for, hvordan man optræder i et jagtselskab. Altid påpasselig og i øvrigt altid god for en
lun bemærkning. Derfor var han også den første til for et par år siden selv at melde ud, at det
var slut med at føre våben, dertil var balancen og dermed en sikker våbenføring ikke god nok.
Det kunne man ikke andet end respektere.
Æret være Kelds minde.

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

“Egon” var heldigvis ikke så hård ved
Udby Vigen som stormen i 2013.
Stormen i januar 2014
var ikke så voldsom, så
det var nødvendigt at
kontakte vores
forsikringsselskab. Det
var forsikringsselskabet
nok meget tilfreds
med. Vandet gik lige
op til olietønden. Vi har
ikke noget i skuret om
vinteren, så her var der
ikke problemer selvom
vandstanden var ca. 1
meter over jorden.

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 lighed med sidste år vil vi også i år lave en tur til Dyrehaven og høre brunsthjorte brøle.
Datoen bliver lørdag 19. september med afgang fra hundebanen kl. 14.00. Ankomst til
Dyrehaven kl. 15.00. Indtil kl. 18.00 er der fri, derefter spisning på sletten. Ved 19.00
tiden går vi ud, og hører hjorte brøle forhåbentlig med en guide fra Dyrehaven. Pris ca.
150 kr. for transport frem og tilbage, lidt drikkelse og et par sandwich.
Tilmelding til Johnny mobil 23 48 13 41 eller helst jeg@vw.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
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:
Falke Skakon
Michael Springer
Carsten Olsen Borregaard

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
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. Ove Petersen
år. Kurt Nielsen
år. Claus Olsen

Regulering af skadevoldende vildt 2014/2015
Dato
2014
den 7. september
den 11. september
den 14. september
den 21. september
den 25. september
den 5. oktober
der 19. oktober
den 2. november
den 16. november
den 7. december
2015
den 4. januar
den 18. januar
den 25. januar

Sted

Art

Rørvangsparken Regulering
Fælleden
Regulering
Munkholmskoven Regulering
Fælleden
Regulering
Rørvangsparken Regulering
Munkholmskoven Regulering
Fælleden
Regulering
Fælleden
Regulering
Fælleden
Regulering
Fælleden
Regulering
Fælleden
Rørvangsparken
Fælleden

Regulering af råger i 2014:
Rørvangsparken
383
Jens, Kastrup
102
Tuse Næsvej
49
I alt
534

Antal jægere

Skader Krager

19
14
8
9
9
10
12
10
12
7

8
10
0
9
4
0
8
5
5
3

9
8
4
4
4
3
2
1
3
0

Regulering 14
Regulering 18
Regulering 14
I alt 156

6
8
4
70

2
4
3
47

Fælleden:
0
Ingen tilladelse, vi forventer tilladelse i 2015

Her er nogle af jægerne fra sidste reguleringsjagt
på Holbæk Fælled i januar 2015.

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.

Tuse Næs Jagtforening
Årsregnskab 2014
Indtægter:
Kontingenter medlemmer o/25 år
Kontingenter medlemmer u/25 år
Kommune tilskud, medlemmer u/25 år
Kommune tilskud, lederuddanelse
Kommune tilskud, lokaler
Annoncer
Flugtskydningsbane
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Festudvalg
Strandjagtudvalg
Skadevoldende vildt
Overført fra Holbæk Strandjagtforening
Erstatning Købstædernes (kastemaskiner)
Statlundevej 49
Gaver
Indtægter i alt

21.962,53
750,00
1.125,00
5.765,00
4.470,00
9.900,00
122.340,50
8.960,00
4.300,00
5.884,50
0,00
0,00
155.014,06
147.543,00
14.347,75
0,99
5 02.363,33

Udgifter:
Generalforsamling
Udvalgsmedlemsmøde
Møder
Klubhus renovering
Medlemstilskud
Jagttegnsundervisning
Trykning foreningsblad
Flugtskydningsbanen
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Festudvalg
Strandjagtudvalg
Skadevoldende vildt
Gaver og blomster
Kastemaskiner nye
Annoncer
El, varme m.v.
Rengøring
Reparation og vedligeholdelse
Forsikringer
Ejendomsskat
Jubilæumsnåle m.v.
Porto og gebyrer
Telefoni SMS
IT
Udgifter i alt

2.228,00
1.966,95
1.116,75
0,00
5.341,00
0,00
12.141,01
90.041,72
9.154,17
8.134,60
6.414,61
23.453,97
0,00
655,85
137.010,16
0,00
8.997,42
2.445,73
483,00
1.125,46
3.159,49
0,00
329,00
1.408,71
295,00
315.902,60

Årets overskud

186.460,73

Tuse Næs Jagtforening
Status pr. 31.12.2014
Likviditet primo
Årets overskud
Likviditet ultimo

428.712,86
186.460,73
615.173,59

Likviditet består af følgende:
Kontanter kasseren
Kontanter flugtskydning
Kontanter hundeudvalg
Kontanter riffeludvalg
Kontanter festudvalg
Kontanter strandjagtudvalg
Nordea 5300 252 488
Nordea 3498 806 464 strandjægerne
Nordea 0718 442 230 strandjægerne
Staslundevej
Lånebeviser
Beholdninger i alt

1.066,00
0,00
0,00
151,50
0,00
74,00
103.841,00
31.480,09
100.000,00
446.561,00
-68.000,00
615.173,59

Foreningens aktiver:
Beholdning kontant og bank
Staslundevej 49
Kastemaskiner
Klubhus Udby Kirkevej

236.612,59
446.561,00
200.000,00
50.000,00

Foreningens aktiver i alt

933.173,59

Lånebeviser
Foreningens passiver

68.000,00
0,00

Foreningens passiver i alt

68.000,00

Jeg passer på pengene!!!

Tuse Næs, den 07. januar 2015
Pernille Næsby Jensen
Kasserer
Noter: Udvalgsregnskab
Bladudvalg
Flugtskydningsudvalg
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Skadevolde vildt udvalg
Festudvalg
Strandjagtudvalg

Henrik Hyldegaard
revisor

Arne Hyldegaard
revisor

-2.241,01
32.298,78
-194,17
-3.834,60
0,00
-530,11
-23.453,97

Reelt overskud uden indskud fra strandjægerne

31.446,67

Generalforsamling år 2015
Torsdag den 29. januar 2015 kl. 19:00 på Havnen i Holbæk
Referat:
1) Valg af dirigent
Egon Jensen blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen var varslet i god tid. Ca. 30 medlemmer
var mødt op.
2) Valg af stemmetæller
Kim og Bjarne blev valgt.
3) Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt, beretningen kan læses i blad 2015-1.
4) Udvalgsberetninger
Alle udvalgsberetninger blev godkendt. Lidt fra udvalgene.
Hunde: 1 hold utrænede jagthunde skal måske deles op i 2 hold. Nye hold starter nu. Kan bruge
en hundetræner mere.
Flugtskydning: Skydevogn meget udlejet, men gerne til flere medlemmer. Der er fuld belægning
til hjemmebaneskydning.
Folden bliver hegnet ved hjælp af støtte kroner. Forslag om lerdueskydning, når riffeludvalget
har præmieskydning på Tuse Bjerg, skal undersøges.
Skadevoldende vildt: Vil stramme op omkring afvikling af reguleringerne.
Strandjagt: Fisketur vellykket afvikles igen i år. Vil lægge pram i Udby Vigen til fri afbenyttelse.
5) Kassereren gennemgår regnskabet
Regnskabet blev godkendt.
6) Fastsættelse af kontingent
Kontingent forbliver uændret med kr. 125,- til lokalforeningen.
7) Valg til bestyrelsen. På valg er: Johnny Gotfredsen, Klaus Olesen, Poul Arne Nielson og
Martin Tomasson Olsen
Alle blev genvalgt.
8) Valg af suppleanter: På valg er Anders Pedersen
Genvalg.
9) Valg af revisor: Arne Hyldegaard og Henrik Hyldegaard¨
Begge blev genvalgt.
10) Valg til hundeudvalget
Helle Høst-Madsen blev valgt ind i udvalget.
11) Valg til flugtskydningsudvalget
Genvalg til alle.
12) Valg til skadevoldende vildtudvalg
Genvalg til alle.
13) Valg til riffeludvalg
Genvalg til alle.
14) Valg til strandjagtudvalg
Genvalg til alle.

14) Valg til bladudvalget
Genvalg til alle.
15) Indkomne forslag – skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen
Ingen indkomne forslag.
16) Eventuelt
Vores afdøde æresmedlem murermester Keld Larsen blev mindet med med 1 minuts stilhed.
Efter generalforsamlingen havde sweisshundefører Henning Gebauer et vældig godt
indlæg.

Selv vores tidligere formand Kaj var mødt op til generalforsamlingen, meget fint Kaj.

Staslundevej 49
Her en føljeton på hvordan det går med projektet Staslundevej 49.
Aktiviteter i fremtiden
2016/17:Opførelse af klubhus
2015:
Opførelse af kølehus, slagtehus samt udhuse til plantemaskine, mobil
skydevogn, både, vandhul, indkørsel og parkeringspalds 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
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.

Hvad gør jeg hvis “Jæger” ikke kommer
Hvis “Jæger” mod forventning ikke skulle blive udsendt til et af vores medlemmer, må I
meget gerne ringe til Jægerforbundets medlemsservice og få tilsendt et ny blad.
Vi Tuse Næs Jagtforening vil meget gerne have besked på udeblivelse af blad, og vi vil også
gerne give Jægerforbundet besked på at sende et nyt blad.
Vi har desværre hørt fra mange medlemmer i det sidste halve år om udeblivelse af bladet, så
derfor vil vi med flere oplysninger om manglende blade, kunne påvirke Jægerforbundet via
foreningen.
Det er selvfølgelig helt uaceptabelt ikke at modtage bladet, når der nu bliver betalt for det.
Jægerforbundet skriver i deres referater at der kun er ca. 150 reklamationer månedligt om
manglende blad. Dette vil vi gerne kontrollere lidt i den nærmeste fremtid!!
Send en mail til jeg@vw.dk eller ring på 23 48 13 41

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.

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

Mobil

e-mail

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 42 40 20 82 92 jep.holbaek@stark.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
Rene Andersen
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
Niels Frederiksen
59 46 15 47
Kenan Ozdemir
50 45 60 85
Foreningens rævejagt og grave
Anders Pedersen
23 45 14 28
Kim Omø Carlsen
22 12 85 95

minna-egonjensen@mail.dk
grethe.f@mail.tele.dk
kenan@live.dk
anders@hyldegaarden.com
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

Adresse labels:

