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Referat af generalforsamling i SSJ den 04. november 2021 
 

Dagsorden i henhold til vedtægter som flg.: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.  

3) Fremlæggelse af det reviderede års regnskab til godkendelse 

4) Indkomne forslag 

5) Fastlæggelse af kontingent 

6) Valg til bestyrelsen. På valg: Gert Thomasen, Mogens Hastrup og Jens O. Pedersen 

7) Valg af suppleant.  På valg: Niels Jørn Jensen 

8) Valg af en revisor og en revisor suppleant 

9) Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen havde i alt 26 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen. 

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og åbnede generalforsamlingen iht. ovennævnte 

dagsorden: 

 

Ad 1. Bestyrelsen indstillede Jens O. Pedersen til dirigent – vedtaget.  

Dirigenten noterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt iht. foreningens vedtægter. 

Herefter blev dagsorden gennemgået. 

 

Ad 2. Formandens beretning vedtaget (se nedenfor) 

 

Beretning for Skødstrup Sogns Jagtforening for perioden 1. januar 2020 til 01. januar 2021 

2020 har været et år med mange udfordringer ikke mindst på grund af Corona pandemien, det har 

været en hård tid, men vi er nu tilsyneladende ved at være ovre den og har igen mulighed for at 

samles i foreningen. 

Det lykkedes kun at gennemføre en del af de planlagte arrangementer i foreningen.  

Nedlukningen den 9. marts 2020 betød at vores generalforsamling, som der var indkaldt til den 23. 

januar 2021 måtte aflyses pga. forsamlingsforbuddet, og der skulle indkaldes til en ny 

generalforsamling, derfor er vi først nu er her i dag. 

Inden nedlukningen af landet og forsamlingsforbuddet i 2020, blev der afholdt den årlige 

generalforsamling den 23. januar 2020, der ligger referat herfra på hjemmesiden. 

Den 20. februar 2020 havde vi vores årlige trofæaften. Rasmus Nielsen fra Jægerforbundet holdt et 

oplæg om terræn- og vildtpleje. 

Derefter blev der stemt om de mange fine trofæer der var medbragt. Resultatet blev, at: 

 Steen Schouborg leverede den bedste danske buk 

 Michael Nielsen leverede den bedste danske hjort 

 Peter Thisgaard leverede det bedste udenlandske trofæ (Råbuk fra Polen) 

 Jens O. Pedersen havde med bragt den sjove (Dåhjort skudt på Meilgaard) 
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Alle 4 vindere fik en flaske rødvin, efterfølgende var foreningen vært ved en let anretning.  

Den 9. marts 2020 blev Danmark ramt af Corona nedlukning, og det gik ud over vores planlagte 

arrangementer. Vi måtte udsætte vores besøg hos Nystrøm og Krabbe, ligesom vores trænings 

aftener og pokalskydninger i Allingåbro og Grenå med riffel måtte aflyses. 

Bukketræf den 16. maj 2020 i klubhuset blev afholdt som planlagt, og deltagerne blev mødt med et 

veldækket kaffebord, hvor Risskovslagteren havde sponsoreret diverse pålæg til rundstykkerne. Der 

lå 2 bukke på paraden og foreningens hornblæsere blæste over dyrene. 

Der blev åbnet lidt over sommeren, og flugtskydningsbanen i Rosenholm holdt åbnede for træning 

og vi forsøgte at afvikle pokalskydningen den 18. august 2020, men kun 2 fra bestyrelsen mødte op 

den dag, hvorfor der ikke blev skudt til pokaler i 2020. 

Den 27. august 2020 blev der afholdt klubaften hos Nystrøm og Krabbe, hvor der var et fint 

fremmøde, selv om der er plads til mange flere. Her var der gode procenter at få på udstyr, Der blev 

serveret et fint ost og pølse-bord med div. læskedrikke til en god aften. 

Danmark gik igen i ”rødt” og alt blev efterhånden lukket ned igen i efteråret, og vores årlige 

vinsmagning og en planlagt whiskysmagning måtte aflyses Whiskysmagningen forsøges afholdt i 

februar 2022. 

Om jagter vil jeg nævne, at et medlem af bestyrelsen gav mulighed for, at nyjægere kunne komme 

med på jagt, hvis de ikke selv havde muligheden, der var et par stykker der meldte sig, og jeg vil 

gerne takke for initiativet. 

Foreningen mangler stadig nogen, der har lyst og mulighed for at gå på rævejagt og regulering af 

Mårhunde i foreningens grave, som i øvrigt trænger til et eftersyn. 

Foreningens hjemmeside: Claus Haase er fortsat web-ansvarlig for foreningen og han vil gerne at 

medlemmerne oplyser deres mail adresse til ham, så han kan sende sidste nyt. 

Foreningens Facebook gruppe findes også på nettet. 

Huset: Der har ikke været den store aktivitet i huset i det forløbne år grundet Corona restriktionerne.  

Som nogle måske kan huske havde vi et problem med en læg ved vanduret i 2019, og en 

efterfølgende tvist om hvem, der skulle betale for det store overforbrug af vand der havde været. 

Normalt er det altid forbrugeren der skal betale, men Foreningen indgik et forlig med Aarhus vand, 

idet vi fik eftergivet det halve af forbruget. Det kan jo så undre en, at Aarhus vand i august 2020 

meddelte, at nu skulle vanduret igen udskiftes. Forbruget af vand en nu faldet med ca. 90 %. 

Hornblæserne: Kjeld Nørgaard har i det forløbne år forsøgt at samle hornblæserne, men grundet 

Corona har der været en del forhindringer og en begrænset aktivitet. Jeg vil dog gerne takke for 

opbakning til de arrangementer, der har været afviklet. 

Medlemmer: Som for mange andre foreninger er det også svært for Skødstrup sogns Jagtforening at 

opretholde forenings medlemstal. Vi er 181 medlemmer mod 188 ved sidste generalforsamling. Jeg 

håber vi snart får vendt udviklingen. 

Jægerråd Aarhus: Skødstrup sogns Jagtforening er medlem af Jægerråd Aarhus, der afholdt 

generalforsamling den 22. januar 2020. Michael Nielsen er foreningens repræsentant i rådet. Det er 

rådet, der bl.a. har adgang til og fordeler jagter på de kommunale arealer. Der var mulighed for at 

komme med på en af de kommunale jagter efter lodtrækning. 
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Jeg vil gerne takke vores sponsorer og annoncører, og alle dem, der har støttet og bakket op om 

jagtforeningen, og ikke mindst tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020. 

Til sidst vil jeg gerne udtrykke min sorg over, at vi i oktober 2020 måtte sige farvel til vores 

mangeårige revisor i foreningen.  

Poul Hegelund var en passioneret jæger, en god ven og jagtkammerat. Poul var en ukuelig optimist 

og klar til at hjælpe, når der var en opgave der skulle løses. Han døde alt for tidlig efter længere tids 

sygdom. 

Æret være hans minde. 

Hermed overlader jeg beretningen for 2020 til forsamlingen. 

 Da love og vedtægter foreskriver, at i tilfælde af, at en generalforsamling ikke afholdes jfr. 

vedtægterne, men på et senere tidspunkt, skal bestyrelsen fortsætte frem til den udsatte 

generalforsamling bliver afholdt. Det betyder også at formandens beretning omfatter perioden frem 

til det tidspunkt, hvor den nye generalforsamling bliver afholdt. 

Derfor vil jeg fortsætte min beretning for Skødstrup Sogns Jagtforening for perioden 1. januar 2021 

til 03. november 2021 

Grundet de fortsatte Corona restriktioner måtte alle arrangementer aflyses frem til april, og derefter 

kunne vi kun mødes i begrænset omfang. 

Vi kunne derfor afholde foreningens riffelskydning i Allingåbro, hvor vi havde to træningsaftener 

med 27 deltagere. Mærkeskydningen blev afholdt den 18. april 2021, hvor 17 deltog i skydningen. 

Vinder blev: 

 Tommy Kessler med 60/26 

Der blev i øvrigt skudt til 10 guld og 3 sølvmærker.   

På hjortebanen i Grenå den 26. april 2021 var der 10 deltagere. Vinder af pokalen blev: 

 Michael Nielsen med 56 point 

Der blev også skudt 1 sølv og 3 bronzemærker. 

Den 29. april 2021 havde Nystrøm og Krabbe inviteret til en hyggelig aften, hvor 25 medlemmer 

var mødt op. Der var gang i forretningen, der blev skudt ind i tunnelen, købt ammunition til den 

kommende bukkejagt, tøj og meget mere. Snakken gik livligt, og der var også en konkurrence med 

div. spørgsmål, ligesom der var pølser på grillen og kolde drikkevarer til. 

Den 16. maj 2021 blev der afholdt bukketræf i huset, hvor 16 medlemmer mødte op til 

morgenkaffe. Risskovslagteren havde sponsoreret div. pålæg til rundstykkerne. Tak for det. 

Der blev ikke leveret nogen bukke, men alle fik lejlighed til at berette om morgenens oplevelser. 

Årets pokalskydning med hagl blev afholdt den 24. august 2021, hvor 5 medlemmer og en gæst 

mødte op på banen i Falkær. 

Vinder af jagtskydningen til 40 duer blev: 

 Michael Nielsen med 33/42 træffere 
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Trap skydningen blev også vundet af: 

 Michael Nielsen med 20 duer ud af 25 

Michael Nielsen er blevet uddannet som skydeinstruktør, og han afholdt den 11. september 2021 et 

skydeforløb for nye riffelskytter, her i huset og på banen i Allingåbro. Han vil fremover være til 

rådighed for nye skytter, der ønsker at gå op til den obligatoriske riffelprøve. 

Jagtforeningen har nu 183 medlemmer mod 181 sidste år, så der er måske håb om at udviklingen 

med medlemsnedgang er ved at vende. 

Jeg vil endnu en gang takke sponsorerne for støtten, ligesom bestyrelsen skal have tak for et godt 

samarbejde trods de mange restriktioner og udfordringer.  

Jeg må desværre også meddele, at vores æresmedlem og mangeårige medlem af bestyrelsen John 

Hovgaard Hansen døde den 26. juni 2021. John var et stort aktiv for foreningen og en god 

jagtkammerat, og han efterlader et stort savn. 

Jeg har også fået meddelelse om at Niels Jørgen Kristensen døde den 1. februar 2021, og Leif 

Eriksen den 6. september 2021. De har begge været aktive medlem af foreningen i mange år. Der er 

muligvis flere, men dem har jeg ikke kendskab til. 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes vores afdøde jagtkammerater. 

Hermed overlader jeg beretningen frem til 03. november 2021 til generalforsamlingen.  

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede års regnskab 
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Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

Ad 4. Indkomne forslag 

Der var indkommet et forslag fra den siddende bestyrelse. Forslaget drejede sig om ændring af 

foreningens vedtægter i § 7 stk. 2, hvor foreningens årlige generalforsamling skal afholdes i løbet af 

januar måned det efterfølgende år. Bestyrelsen foreslår denne tidsramme forlænges til at gælde hele 

første kvartal af det efterfølgende år. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Ad 5. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent blev vedtaget. 

Ad 6. Samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg 

 Gert Thomasen 

 Mogens Hastrup 

 Jens O. Pedersen 

Ad 7. Suppleant til bestyrelsen på valg modtog genvalg. 

 Niels Jørn Jensen 

Herudover valgtes til suppleant: 

 Kasper Hovgaard.  

Ad 8. Valg af en revisor og en revisor suppleant 

 

 Kristian Thiede blev valgt til revisor 

 Torben Thomasen modtog valg til revisor suppleant 

 

Ad 9. Eventuelt 

 Medlem af bestyrelsen, og foreningens repræsentant i Jægerråd Århus, Michael Nielsen 

fremhævede kommende møde i jægerrådet, den 19.01.2022, hvor bl.a. jagterne i Århus 

Kommunes skove fordeles til de fremmødte mødedeltagere. Foreningerne vil herudover 

modtage andele af pladser til respektive foreningers medlemmer. 

 Medlem Ole Bækgård spurgte ind til foreningens strategi and kommunikation, og mente 

ikke Facebook alene gør nok. Foreningen vil gennemgå strategien og forholde sig til 

anbefalingerne fra generalforsamlingen om at benytte e-mail på lige fod med Facebook. 

 Medlem Lars Eeg bad om, at der til alle fremmødte ved generalforsamling vil være et sæt 

med dagsorden og forside af revideret regnskab.. 

Formanden afsluttede herefter den årlige generalforsamling, og takkede for god ro og orden. 

Traditionen tro blev der afholdt pause efter punkt 3, hvor foreningen var vært ved en forfriskning. 

Ligeledes efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et lettere traktement.  

Referent 

Kjeld Nørgaard 
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Gert Thomasen  Kjeld Nørgaard  Jens O. Pedersen 

Formand   Næstformand  Dirigent 

 

 

 

 


