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Vsj@nst.dk Ansøgningsskemaer om regulering:
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Udby Kirkevej 23, 4300 Holbæk
CVR nummer 31 93 06 69

Formandens side
Beretning og løbende sager i jagtforeningen 2016
Et nyt år er begyndt, og jagtsæsonen er næsten slut. I har forhåbentlig haft en god
jagtsæson. Husk at søge om tilladelse til at regulere krager og ræve helt frem til
foråret.
Facebook. Tuse Næs Jagtforening har rigtig mange venner på facebook. Vi annoncerer
omkring 1 uge før en aktivitet.
Hjemmesiden kører fint.
Nyhedsbrev udsendes planmæssigt. Hvis I ikke får nyhedsbrevet, så kom med jeres
e-mail til Martin Tomasson eller Johnny.
SMS kører nu vældig fint via et eksternt system. Vi bruger det flittigt. Hvis vi ikke har
jeres mobilnummer så kom med det. Vi selekterer udsendelserne i mange forskellige
grene. Staslundevej, flugtskydning, hundetræning, riffelskydning osv.
Sommerfesten. I 2016 var det næsten sommervejr, da vi holdt fest. Vi satte først
presenninger op sidst på aftenen. Borde- og bænksættene kunne bruges ude i det fri.
Det var rigtig fint. Vi var lige under 50 personer til fest. Aksel havde igen overgået sig
selv. Vi havde lånt et lasershot anlæg af Jægerforbundet og det tog kegler. I år kan I
reservere datoen lørdag den 5. august. Det er muligt at tilmelde sig allerede nu og vi
holder det på Staslundevej 49, lokalet er næsten lige så stort som på hundebanen, der
er (toilet), bålplads med mere, så det glæder vi os til.
Jubilarer. Vi har 15 jubilarer i 2017. Det siger noget om medlemmernes
gennemsnitsalder. Vi skal have gjort noget ved medlemstilgangen af unge jægere.
Jægernes Dag har været afholdt på Andelslandsbyen i august. Vi lånte Andelslandsbyen en skydepram og nogle lokkeænder, så vi fik da vist flaget lidt.
Foreningsmeddelser Jæger. I løbet af 2016 har vi været i Jæger-tillægget en gang.
Om lerdueskydning for unge i sommerferien på Andelslandsbyen.
Lerdueskydning var et arrangement for skolebørn i skoleferien, hvor børn kunne
komme ud og prøve at skyde lerduer med rigtige jagtgeværer. Det var et rigtig godt
arrangement, som vi også vil gentage i 2017. Vi skal jo have nogle flere
ungdomsmedlemmer, som skal køre jagten videre, og vores gode forening skulle jo
gerne bestå i fremtiden.
Jæger. De fleste får nu ”Jæger”, men hvis nogen stadig har problemer med at få
bladet, må I gerne give en melding. Ifølge sidste nyt fra Jægerforbundet, er der under
10 om måneden der ikke får deres blad efter at de har skiftet udbringer for alle
bladene.
Indberetning af nedlagt vildt. Det skal I huske, ellers får I ikke nyt jagttegn. Uden
jagttegn må man ikke opbevare våben og ammunition. Politiet kunne komme forbi og
så er sagen kørt for langt.

Kurser. Vi har uddannet 6 nye flugtskydningsinstruktører, som skal hjælpe os med
skydevognen samt på Udby Vigen. Der er også uddannet 2 nye reguleringsjægere.
Bestanden af vildt og udbytte på og omkring Næsset i 2016 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. Udbytte: Der skal skydes 2 råer eller lam for hver
buk der skydes. Det er en god regel, men det tror jeg ikke der sker på Næsset
Art: Fasaner. Bestand: God. Udbytte: Godt. Fasanerne har været svære at holde i år,
mad alle steder.
Art: Agerhøns. Bestand: God. Udbytte: Der er heldigvis mange udsætninger og en lille
afskydning. Michael Olsen, Jan Lorentzen, Helle Høst-Madsen og Klaus Olesen har udsat
mange agerhøns til træningsarbejde.
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: Middel. Udbytte: Under de foregående år, det har nok ikke været
koldt nok, der er først kommet mange duer i januar 2017.
Skydebanen. Omsætningen på Udby Vigen holder sig inkl. den mobile skydevogn
stadig på samme høje niveau. Der er plads til flere ikke turneringsskytter på
skydedagene.
Den mobile skydevogn har været udlejet rigtig mange gange. Rigtig fint. Tak til dem
der har været ude som skydeinstruktører. Det giver penge i foreningskassen. Vi har
aldrig tjent så meget på vognen som i 2016.
Rævejagt. I 2016 blev første rævejagt aflyst, men i januar 2017 kom der gang i
rævejagten. Jens og Patrick fortsætter bare det gode arbejde.
Staslundevej 49 inkl. eng. Vi har i 2016 næsten fået bygget driftsbygningen færdig.
I januar 2017 er der lagt tegl på bygningen og nu mangler murerne bare lidt gavle.
Derefter går vi i gang med slagterum og kølerum. Det store rum til skydevogn og
græsklipper er færdigt. Der er brugt ca. 2.000 frivillige arbejdstimer siden vi købte
Staslundevej, og disse timer er fordelt på ca. 50 frivillige medlemmer. Det er 5
medlemmer der står for omkring 49% af alle timerne og 11 medlemmer der står for
70%. Driftsbygningen inkl. flytning af vandledning står os i ca. kr. 330.000. Nu skal vi
have samlet mindst det dobbelte beløb til et klubhus.
Lidt historik: Ejendommen blev sat til salg i 2011, og i april 2012 var vi nogle stykker
som fik ideen om at købe ejendommen. Vi havde store planer, og havde næsten inden
sommeren allerede udvidet den gamle grisestald, og lave klubhus i denne bygning, men
sådan skulle det ikke gå. Først købte Poul Arne ejendommen og vi købte af Poul Arne.
Landmåler skulle opmåle ejendommen, jordbrugskommisionen skulle give tilladelse til
køb, arkitekt skulle lave tegninger, fra køb til tinglysningen var i orden gik der 27
måneder og 2 dage. Zonetilladelse skulle igennem kommunen, byggetilladelse var der
lang ventetid på, nedrivningstilladelse kom da også til slut. Nedrivningen af de gamle
bygninger blev gjort julen 2015 og januar 2016. i 2016 blev driftsbygningen næsten
lavet færdig. Vi har også omlagt vandledningen, da den gik lige igennem arealet.
Bålplads Vi har desværre endnu ikke fået lavet vores bålplads, men den skal laves her i
foråret. Vi har jo fået pengene fra SEAS-NVE.

Vores medlemsantal: Pr. 31.12.2015 var vi 255 medlemmer. Desværre er der her i
januar 2017 kun 243. Nogen er flyttet og nogen er udmeldt. Vi skal have fat i nogle
flere unge. Vi har pt. kun 6 medlemmer under 24 år.
Indsamling af penge. Siden 2007, hvor vi startede med at søge om tilskud fra
medlemmer, fonde og erhvervsdrivende, har vi samlet ca. 1.200.000,- sammen til
kastemaskiner, skydevogn, Staslundevej, engen på Udby Vigen, driftsbygning og
bålplads.
Bestyrelsesmøder har vi haft 4 af i årets løb. Vi vil også i 2017 afholde
udvalgsmedlemsmøde, så udvalgene kan komme med en melding til bestyrelsen om
deres
aktiviteter, planer og ønsker i fremtiden. Der er kun et åbent punkt
(vandhullet), så vi har styr på tingene. Datoen for næste udvalgsmedlemsmøde bliver
fredag den 6. maj.
Bestyrelsen og alle medlemmerne er udvalgene og alle andre som giver en hånd
med, taknemlige for det store arbejde de gør for foreningen. Det skal de have stor tak
for.

Buejagt / bjørnejagt
Efter vores ordinære generalforsamling 8. februar i år, havde vi inviteret Thomas Rasmussen til
at fortælle om buejagt og noget om en bjørnejagt i Canada med bue.
Det blev en vældig godt indlæg, mange var interesserede i hvordan en bue virker, og hvordan
den fungerer.
Thomas fortalte også levende om, hvordan han på en tur til Britisk Colombia nedlagde en gammel sortbjørn på lidt over 100 kg.

Reception hvis vi er klar
Jagtforeningen indbyder alle vores medlemmer, sponsorer, annoncører, venner og ikke
mindst dem der har lagt arbejdstimer i byggeriet, til reception hvor vi vil vise vores nye
driftsbygning på Staslundevej 49.
Vi vil fremvise vores:
Driftsbygning hvori vi har lavet et stort opbevarings rum til skydevogn, traktor,
græsklipper med mere.
Slagterum med dertil hørende faciliteter
Kølerum
Det er jo sidste weekend i maj, så vi er vel heldige at der er nogle fine bukke i
bygningen.
Sted: Staslundevej 49
Dato: 27. maj 2017
Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl. 12.00

Red rålammene på en nem måde
Hvert år mister et ukendt antal vilde pattedyr og fugle livet, når det første græsslæt skårlægges.
Dette sker, fordi det foregår midt i vildtets yngletid, hvor dyrene gemmer sig i markerne i stedet
for at flygte, når skårlæggeren nærmer sig.
Heden & Fjorden i Jylland har sidste år forsøgt sig med et løsningsforslag, som både er effektivt
og mindre arbejdskrævende. Denne løsning kan derfor være med til at redde mange rålam.
Det bygger på den velkendte metode med
opsætning af skræmmemidler dagen før
skårlægningen. Skræmmemidlet består af 2
pilekviste, som skårlæggeren uden problemer kan
høste med. På pilekvistene monteres en
papirpose, som sprøjtes med ildelugtende
hjortetaksolie. Både pilekviste og papirposer kan i
de små mængder, der er tale om, indgå i
grovfoderet, uden at køerne tager skade af det.
Metoden mindsker arbejdsgangen, idet man kun
skal opsætte skræmmemidlet, og altså ikke fjerne
det igen.
Vi Tuse Næs jagtforening vil også forsøge at rede
nogle rålam. Vi har nogle sæt bestående af 10
pilekviste, 5 poser og en lille flaske
hjortetaktsolie, som interesserede jægere eller
lodsejere kan prøve at teste for os i den
kommende sæson.
Skriv til Johnny på mail jeg@vw.dk og bestil et
sæt hvis du har lyst til at hjælpe os med forsøget.
Hvis bare vi kan redde et par rålam, er forsøget
vel i sig selv vellykket. Vi vil i efterårsbladet
fortælle om forsøget og vores erfaringer med
dette.

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

SOMMERFEST
Lørdag den 5. august 2017
kl.18.00

I bygningen på Staslundevej 49, det skal vi
prøve!

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 30. 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

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

SMS
Vi har i hele 2016 forsøgt os med udsendelse af SMS til vore medlemmer, når der var en
aktivitet.
Det er en leverandør som hedder SURESMS.dk som vi benytter, og det er muligt at
selektere medlemmer ud efter hvilke aktiviteter de ønsker informationer om. Herunder
et eksempel på hvor mange muligheder vi har i Suresms:
Johnny
Johnny
Johnny
Johnny
Johnny
Johnny

Gotfredsen
Gotfredsen
Gotfredsen
Gotfredsen
Gotfredsen
Gotfredsen

;
;
;
;
;
;

45
45
45
45
45
45

;
;
;
;
;
;

23481341
23481341
23481341
23481341
23481341
23481341

;
;
;
;
;
;

Alle
Bestyrelse
Flugtskydning
Flugtskydningsinstruktør
Riffelskydning
Staslundevej

Der kan laves alle de grupper der ønskes, når vi vil udsende noget til
flugtskydningsinstruktørerne, så selekteres disse bare ud, og en SMS sendes til de
personer som er oprettet i gruppen.
Prisen pr. SMS er kr. 0,17, så bare der kommer et par ekstra til en aktivitet, er pengene
givet godt ud. Brevportoen i dag er jo alt for høj.
Det er selvfølgelig en forudsætning, at vi har medlemmets mobilnummer, og det har vi
på ca. 130 af vores 243 medlemmer.
Dem der ikke i løbet af året har fået en SMS, og gerne vil have informationer via SMS,
skal bare sende en mail til jeg@vw.dk med oplysninger om medlemsnummer, navn og
mobilnummer
Der har tidligere været småt besøgt til vores riffelindskydningsdage på Tuse Bjerg, men
efter at vi i år har udsendt SMS, har der været mange flere ude og skyde riffel på Tuse
Bjerg.
Vi har også set flere medlemmer på Udby Vigen til lerdueskydning end vi tidligere har
gjort.
Så vi er vældig tilfredse med denne SMS udsendelse

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.

Hunden der blev væk!!

Hilsen fra facebook
Kiell-Erik Demuth-Iversen
25. marts kl. 12:57.Mange tak for nogle herlige lørdage i
hundenes og lydighedens tegn. De var meget givende for os
begge. mjh Buddy og K-E
Vi takker for hilsen fra dig og din hund

Fisketur
Som tidligere år vil vi også i 2017 forsøge at lave en fisketur på Øresund. Hold øje med
hjemmesiden, hvor en dato vil blive offentliggjort, når arrangementet er færdig
planlagt.

Brunsttur til Dyrehaven
Vi laver i 2017 en tur til Dyrehaven i brunsttiden, ligesom vi tidligere har haft. Disse
ture har været fornøjelige, og heldigvis i godt vejr.
Tilmelding til Johnny på
jeg@vw.dk eller på mobil
23 48 13 41.
Prisen vil være omkring kr.
100,- med nogle sandwich
og lidt drikkelse, og
brændstof til dem der kører.
Tidspunktet vil nok blive
lørdag den 23. September
fra kl.14.00 til lidt efter
solnedgang

Gå ikke glip af denne fornøjelige tur sammen med andre fra jagtforeningen.

Hundetræningen

Hundetræningen på hundebanen er godt igang med mange hold, så her går det godt.
Herunder og andre steder i bladet kan I se nogle forskellige billeder fra træningen

Regulering - antal - af skadevoldende vildt 2016/2017
Dato:
04.09.2016
07.09.2016
18.09.2016
25.09.2016
28.09.2016
09.10.2016
06.11.2016
13.11.2016
04.12.2016
08.01.2017
22.01.2017
29.01.2017
I alt

Sted:
Art:
Rørvangsparken Regulering
Fælleden
Regulering
Munkholmskoven Regulering
Fælleden
Regulering
Rørvangsparken Regulering
Fælleden
Regulering
Fælleden
Regulering
Fælleden
Regulering
Fælleden
Regulering
Fælleden
Regulering
Rørvangsparken Regulering
Fælleden
Regulering

Jægere
9
15
21
17
10
14
13
13
12
15
11
11
161

Krager:
2
5
0
3
3
6
2
1
2
3
1
0
28

Skader:
1
1
0
5
1
1
11
7
4
5
2
17
55

15.01.2017 Rævejagt fra grav. Der deltog 7 jæger.
Der blev ikke skudt nogen ræve.
Der er i perioden fra den 1.5.-16.6.2016 reguleret for rågeunger
som nedennævnt:
Fælleden
Rørvangsparken
Kastrup
Tuse Næs Vej
Borgmestergårdsvej
Ialt

421
266
169
0
0
856

Venlig hilsen Egon Jensen

Skydedage Udby Vigen 2017
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag

12.
27.
11.
24.
01.
08.
17.
22.
06.
26.

april
april
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juli
august

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
09.00
18.00
18.00
09.00

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
16.00
21.00
21.00
16.00

Turneringsskydning
Turneringsskydning
Turneringsskydning
Turneringsskydning
Træningskydning
Turneringsskydning
Præmieskydning
Turneringsskydning
Turneringsskydning
Sponsorsskydning

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

HUNDEPASNING TILBYDES
Vi tilbyder at passe din hund mens du er på ferie eller lign. I rolige omgivelser med stor fokus
på hundene. - Vi er en lille pension med kun 10 bokse, samt indhegnede løbefolde, hvor din
hund vil komme ud og lege flere gange dagligt.
Priser pr. 1/10-2016:
1 Hund pr. påbegyndt dag…………………....... 200,2 Hunde i samme boks pr påbegyndt dag...290,3 Hunde i samme boks pr påbegyndt dag….340,Aflevering- & Afhentningsdag tæller som hele dage.
Din hund skal selv have foder med, men det koster ikke ekstra, hvis din hund skal have medicin
eller lign. Det koster heller ikke ekstra ved ophold på Helligdage.
Fremvisning KUN mod forudgående aftale!!
Kontakt:
Stine Zachariassen & Martin Pedersen
Strandlystvej 5, 4534 Hørve
Telefon: 20168637 / 29260969
www.huntingdogs.dk

Jubilarer 2017 de sidste kommer med i næste blad

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

- vi har ideerne.

* Udskiftning af glas

Ring og få et godt tilbud.

Riffel indskydning
Så er det tid igen for indskydning på bjerget…
Mød op på en eller flere af nedstående dage, og bliv klar til bukkejagten.
”Prof” eller nybegynder er uden betydning, alle er velkomne.
Tirsdag den 11-4

kl. 17-20

Mandag den 24-4

kl. 17-20

Søndag den 14-5

kl. 9-13

Lørdag den 20-5

kl.12-15

Præmieskydning!!!!!
Lørdag den 19-8

kl.12-15

Venlig hilsen
Riffel udvalget.

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

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:

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

Æresmedlemer:
Egon Henriksen
Egon Jensen

Jubilarer i 2017
25 år: Mikael Kolind
25 år: Jan Kruse
25 år: Flemming Nielsen
25 år: Klaus Olesen
25 år: John Petersen
25 år: Asger Poulsen
25 år: Palle Wisbjerg
25 år: Jan Schunck
25 år: Sten Simonsen
30 år: Kaj Hardis
30 år: Palle Larsen
30 år: Henrik Madsen
40 år: Jens H. Nielsen
55 år: Bjarne Christensen
60 år: Mogens Pedersen
Vi siger tillykke!

Kundby Friskole
Aksel og Egon i skole
Kundby Friskoles’ små elever havde emneuge i uge 5, og havde bedt os Tuse Næs
Jagtforening om at komme og give børnene et indblik i jagt og i hvordan det skudte
vildt efterfølgende bliver behandlet, så det kan komme på spisebordet.
Opgaven blev givet til Aksel og
Egon.
Egon fortalte om jagt og
gennemgik et skydevåben for
eleverne, så de efterfølgende ved
hvad et jagtgevær/jagtriffel er for
en størrelse.
Aksel stod for fremvisning af 2
fasaner, en fasanhane (kok) og en
fasanhøne som vi havde i fryseren
fra 2015, skulle have været brugt
til apportering, men fik nu en
anden opgave. Aksel flåede
fasanerne og tog indvoldene ud, og
gjorde dem klar til gryden.
Det var nogle herlige timer ungerne havde, og sikken en viden Aksel og Egon
formidlede til eleverne.
Kundby Friskole har efterfølgende sendt os en tak for vores måde at være på, i
særdeleshed Aksel og Egon, og de vil meget gerne lave et lignende arrangement for
andre elever i fremtiden.
Måske Aksel og Egon har fået sig et pensionistjob. Egon kunne godt trænge til et
sådan!

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.

Generalforsamling år 2017
Onsdag den 8 februar 2017 kl. 19:00 på Havnen i Holbæk
Dagsorden:
1) Valg af dirigent – Egon blev valgt til dirigent
2) Valg af stemmetæller – Michael Kolind og Bjarne Jensen blev valgt til stemmetællere
3) Formandens beretning – Beretningen blev godkendt
4) Udvalgsberetninger – Hunde – Der er en begyndende stigning i aktiviteterne.
Vandhullet ubrugeligt, forslag til renovering. Dan kontakter Pumpe og Digelauget.
Flugtskydning – Skydebanen kører stadig meget fornuftigt. Skydevognen ligeså, har
aldrig været brugt så meget som i 2016. Ingen skade sket ved sidste højvande. Ekstra
hold i turnering hvis der er plads, ellers måske ændringer i hvem der skyder på hvilke
hold. Stor ros til udvalgsmedlemmerne fra Kruse. Skadevoldende vildt – Et travlt år,
mange jægere til de 14 reguleringer på skader og krager som har fundet sted. Der er
skudt mange rågeunger de steder foreningen står for reguleringen. Riffel –
5 skydedage på Tuse Bjerg, rimelig tilslutning de 3 første gange. SMS udsendelse har
hjulpet noget. Vil prøve at få nye riffeljægere derud. Strandjagt – 1 fisketur alle
fangede fisk. Motorbåden udlånt 5 gange. Skydeprammen der ligger i Udby Vigen kan
stadig lånes ved henvendelse. Der bliver også fisketur i 2017. Blad – Bladet vil
overleve trods elektroniske muligheder.
5) Kassereren gennemgår regnskabet – Regnskabet godkendt
6) Fastsættelse af kontingent – Kontingentet fortsætter uændret kr. 125,00, de resterende går til Danmarks Jægerforbund.
7) Valg til bestyrelsen. På valg er: Johnny Gotfredsen, Martin Tommason Olsen,
Klaus Olesen, Poul Arne Nielsen – Alle blev genvalgt

fortsættes

Fortsat
8) Valg af suppleanter: På valg er Anders Pedersen – Anders blev genvalgt
9) Valg af revisor: Arne Hyldegaard og Henrik Hyldegaard Larsen – Begge genvalgt
10) Valg til hundeudvalget – Alle genvalgt
11) Valg til flugtskydningsudvalget – Alle genvalgt
12) Valg til skadevoldende vildtudvalg – Alle genvalgt
13) Valg til riffeludvalg – Alle genvalgt
14) Valg til strandjagtudvalg – Alle genvalgt

15) Valg til bladudvalget – Begge genvalgt
16) Indkomne forslag – skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen –
Ingen indkomne forslag
17) Eventuelt – Der blev snakket regulering af måger, oliering af mågeæg som er en
god løsning. Staslundevej blev gennemgået fra start til slut

Rævejagt på Næsset
Nu er vi i gang igen efter mange år uden rævejagter i foreningen. Det er Jens Sørensen
og Patrick Janholm der er udvalget for rævejagt. De har efter nogle besværligheder,
fundet gamle papirer med foreningens rævegrave og haft kontakt med de lodsejere som
har nogle af grave liggende. I 2015 blev
begge planlagte rævejagter aflyst, den i
december 2016 blev også aflyst men her
den 15 januar 2017 kom der gang i
jagterne igen. Udover de 2 i udvalget, kom
der 5 jægere og disse forventningsfulde
rævejægere besøgte 8 ræve grave denne
søndag. Desværre var vejret lidt for godt,
rævene var ikke i gravene, men opholdt sig
nok oppe i solen. 2 til 3 af gravene var i
brug, så hvis vejret havde været
anderledes, havde der måske ligget en ræv
eller flere på paraden. Nu blev det kun til
pølser og brød, da jagten var overstået.
Glædelig at vi nu igen har fået gang i vores
rævejagter. Der skal jo være mindst 20
rævegrave som foreningen har adgang til,
hvis lodsejerne stadig er villige til at lade os
jægere kikke gravene efter. Hvis der er
nogen som kender grave er udvalget meget
interesseret i at høre om disse grave.
Jens Sørensen og Patrick Janholm

Staslundevej 49
Her en føljeton på hvordan det går med projektet Staslundevej 49.
Aktiviteter i fremtiden
2018/19: Opførelse af klubhus

2016/17 Opførelse af driftsbygning med kølehus, slagtehus samt udhuse til
plantemaskine, mobil skydevogn, både, indkørsel og
parkeringsplads osv.
Græs sås på arealet.
Plantning af læbælte og hegn omkring dette.
Bålplads opføres.
Aktiviteter som er sket eller som er i gang
2015
December. Bygninger nedrevet, vandhul udgravet
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 har nu fået jordbrugskommisionens godkendelse til at købe
Udby Engen og huset med tilhørende ca. 1 ha.
Juli. Vi søger jordbrugskommisionen via landmåler, om lov at købe da det
er landbrugsjord
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
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

Peter

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

Bukkepremieren den 16. maj 2017
Det er i år en TIRSDAG - men det er stadig den 16. MAJ.
Mange jægere glæder sig til denne dag, hvor man ses med
nye og gamle venner.
Nogle jægere er der straks kl. 8:00 til morgenkaffen, andre kommer lidt senere. Når de
har fået nedlagt de sidste dyr.
Ved morgenkaffen hygger vi os med sludder og pral over
det, der er skudt denne dag, ja såment også hvad man har
skudt før.
Håber vi ses – i godt humør, den 16.
maj 2017.
Hilsen fra Egon Jensen

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.

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

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:
Charlotte Lindersson
Bent Petersen
Hans Jørgen Larsen

Mobil

e-mail

41 27 26 00 frktut@gmail.com
40 30 33 78 bcnordlund@gmail.com
30 91 04 14 2015hjl@gmail.com

Flugtskydningsudvalg:
John Petersen
59 46 40 41 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
Karsten Lynge
42 42 57 00 email@falkonet.dk
Riffeludvalg:
Carsten Nielsen
59 46 17 42
Kenneth Nebelung
36 77 37 50
Stig Wensien Jensen
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
40 62 88 80 mikaelpedersen10@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 22 41 52 92 grethe.f@mail.tele.dk
Bjarne Madsen
31 15 13 16 2@bj-madsen.dk
Foreningens rævejagt og grave
Jens Sørensen
Patrick Janholm

21 70 98 83 jensjagt1987@hotmail.com
60 11 74 57 patrickjanholm@hotmail.com

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:

