Referat af generalforsamling i SSJ den 14. Januar 2015 i klubhuset.
I alt var ca. 30 medlemmer mødt frem denne aften. Bestyrelsen var fuldtallig.
Formanden bød velkommen og indledte med at bede forsamlingen mindes medlemmet Johan
Rasbech, som døde under en gåsejagt i 2015. Forsamlingen holdt et minuts stilhed for Johan.
Efterfølgende redegjorde formanden for Jægerforbundets problemer med at få
foreningsmeddelelser med i bladet. Herunder også foreningens indkaldelse. Jægerforbundet
anså imidlertid indkaldelsen som lovlig.

Ad 1:
Som dirigent valgtes Jens O., som henviste til den omdelte dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning (herunder tildeling af hædersbeviser)
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelse. (På valg: Lars Toft Nielsen, Henning Møller, Michael
Nielsen og Carsten Vibholm)
7. Valg af suppleant (Poul Hegelund og Mogens Hastrup)
8. Valg af revisor (Bjarne Lippert)
9. Eventuelt
10. Indlæg fra salen
Ad 2:
Aflæggelse af beretning og tildeling af hædersbeviser – V/GERT

Vildtudskæring
Afholdt den 5. februar med slagermester Peter Thisgaard (Risskovslagteren) som aftenens
inspirerende ”instruktør”. Carsten Vibholm havde sponsoreret en kronkalv, som blev forlagt
på fornemmeste vis og efterfølgende bortloddet. Der blev serveret tapas. Aftenen forløb fint
og fremmødet var stort.
Trofæaften:
Afholdt den 26. februar. Der blev fremvist mange fine trofæer. Vinderne blev som anført:
Bedste danske buk: Michael Villadsen
Bedste udenlandske: Kasper Hovgaard – Hovedmonteret 12‐takkers Elgtyr.
Bedste danske hjort: Henning Møller (8‐takkers Kronhjort)
Den sjoveste: Michael Villadsen (Abnorm buk)
Besøg hos Nystrøm & Krabbe:
Den 10. mart var foreningen på besøg i jagtforretningen i Trige. Der var sørget for gode tilbud
og ostebord og lidt væske til halsen
Bukketræf:
Afholdt den 16. maj som dato og tradition foreskriver med morgenkaffe i jagthytten. Der blev
leveret 2 bukke.
Lars Toft Nielsen med en 6‐ender fra Nimtofte
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Ole Nørskov med en lidt mindre buk med speciel opsats.
John Hovgaard og Kjeld Nørgaard blæste de obligatoriske signaler.

Mærkeskydning:
Afholdt den 17. April i Allingbro efter to forudgående træningsaftner. Bedste skytte blev
Mogens Hastrup med resultatet 59/29. I øvrigt vistes fine skydninger med flere guldmærker,
men kun 2 skød over de kærvede 27 point i stående stilling.
Hjortebanen:
Afholdt den 25. April med 14 deltagere på banen i Grenå. To skytter opnåede bronze i
mærkeskydningen – Mogens Hastrup og Michael Nielsen
A‐rækken: Pokalen blev vundet af Steen S. Jensen
Mesterrækken: Michael Nielsen
Pokalskydning hagl:
Afholdt den 1. Juni på Rosenholms Flugtskydningsbaner i Falkær.
Mesterrækken: Michael Nielsen med 35 duer i 42 skud.
Begynderklassen(tidligere A‐række): John Hoffmann Pedersen 8 duer i 40 skud.
Trap: Michael Nielsen med 21 duer ud af 25.
Vinsmagning:
Afholdt den 26. November med 65 betalende deltagere. Der er plads til flere i Plantorama. I år
havde vi besøg af Jacob Bak Mølbæk fra Nordjylland. Jacob demonstrerede, hvordan man
kalder på gæs under jagten og viste lidt video fra spændende gåsetræk. Forretten bestod
efterfølgende af lækker røget gåsebryst fulgt op af menuen fra Føtex, som også stillede med
veloplagt personale. Henning gennemgik de 10 forskellige vine, som vi smagte.
Foreningens blæsere var mødt op og blæste for forsamlingen. Tak til Plantorama for husly.
Foreningsjagter:
Afholdt den 21. november og 5. december.
4 medlemmer havde tilmeldt sig på hver af jagterne. Formanden var sikker på, at de alle
havde en god dag, idet der blev set godt med vildt.
Tak til Carsten Vibholm som stillede revir til rådighed.
Kommunale Jagter – Jægerforbundet Aarhus:
Der har også i den forløbne sæson været muligt af komme på jagt på de kommunale arealer,
og et par af foreningens medlemmer har benyttet sig af denne muligheden.
Hjemmesiden:
Medlemmerne er ved at vende sig til at benytte siden, når man ønsker info om
arrangementer, aktiviteter og referater mv. Siden er godt besøgt og har haft 1584 brugere,
der har set 7214 sider i 2015.
Siden er næsten finansieret af 11 annoncører, som foreningen opfordrer til at støtte, ligesom
medlemmerne blev opfordret til at bruge siden og indsende beretninger om jagter og andre
oplevelser med relevans for andre medlemmer.

Klubhuset:
Ingen indbrud i 2015.
Lars Thorsen har leveret og med hjælp fra flere medlemmer monteret varmepumpe til
favorabel pris. Det er håbet, at vi fremadrettet kan spare på forbruget af strøm.
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Huset er under alle omstændigheder blevet meget mere behageligt at benytte pga en konstant
temperatur. Der opfordres imidlertid til at huset brugere ikke selv begynder at stille på
pumpen men i stedet henvender til John eller Gert, der begge kan skrue op eller ned via sms.
Kommunen har i løbet af året kostet foreningens formand og delvist kassereren en del
hovedbrud, idet Kommunen på et tidspunkt sendte regning for både skorstensfejning,
ejendomsskat og bidrag til samletank. Alt sammen uberettiget.
Ved formandens vedholdene indsats lykkedes det at få Århus Kommunes afd. for udlejning til
at indse, at foreningen ikke skal betale disse udgifter. Vi slipper dog ikke for betale en
behandlingsafgift ifm vores spildevand på ca. Kr. 2.500 årligt.
Et overslag viser, at vi skal betale ca. Kr. 4‐500 pr M3 vi bruger. Det dækker vand, transport og
behandling, så derfor henstilles til brugerne, at der spares på vandet. Det årlige forbrug er ca.
10m3.
Vedr. græsslåning så har det knebet med at få tilstrækkelige mange til at melde sig. Derfor
skal der igen i år lyde en opfordring til at skrive sig på listen, så det ikke er de samme
medlemmer, som hænger på jobbet hele sommeren. Listen ligge fremme. Der er en øl eller
vand i køleskabet til den, der slår græsset.
Ellers henstilles der til at man altid betaler for det, man tager i køleskabet og skriver det på
listen på opslagstavlen.
Brugeren af huset skal selv ryddet op og fjerne alt affald, når man har benyttet huset.
Hornblæseren:
Foreningen har en god stab af hornblæsere, som er flittigt benytter huset. Kjeld Nørgaard og
Palle Mikkelsen får tak for ledelse af de to hold.
Flugtskydning:
Der har i det forløbne år været mulighed for at benytte Rosenholms baner i Falkær, og vi
fortsætter med samarbejdet Rosenholm. Medlemmerne opfordres til at besøge banen og
holde skydefærdighederne vedlige. Der er altid mulighed for hjælp og instruktion, hvis der er
behov.
Opfordring:
Medlemstallet er desværre for nedadgående, og vi må i bestyrelsen tage højde for vores faste
udgifter. Derfor skal alle medlemmer opfordres til at forsøge at få flere til at mede sig ind i
foreningen.
Der er på det seneste startet et hold med 12 jagttegnsaspiranter op. Det er håbet at nogle af
dem vil forblive i foreningen.
2014 var vi 227 medlemmer.
2015 var vi 218 medlemmer.

Initiativpokalen blev tildelt Poul Hegelund med begrundelse i hans arrangement ved
planlægning af jagttegnskursus.

Kammeratskabspokalen blev tildelt Søren Vang Christensen med begrundelse i hans store
støtte og hjælpsomhed i mange af foreningens aktiviteter, hvor bestyrelsen altid kan regne
med Søren. Især yder han altid stor støtte ved vinsmagningen.

Beretningen overladt til generalforsamlingen, som godkendte.
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Ad 3:
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren fremlagte regnskabet for 2015 og redegjorde for de forskellige konti. Herunder
aktivitetskontoen, som i år var negativ. Det skyldtes, at betalingen for vinsmagningen 2014
først var afregnet ultimo januar 2015 og derfor belaster årets resultat..
Desuden to større nyanskaffelser – Varmepumpe og højttaleranlæg.
Ellers indtægter og udgifter som sidste år.
Regnskabet godkendt.
Ad 5:
Fastlæggelse af kontingent.
Med henvisning til vore faste udgifter og det p.t. dalende medlemstal ser bestyrelsen det som
nødvendigt at forhøje kontingentet med kr. 25.
Generalforsamlingen godkendte kontingentforhøjelse på kr. 25 i 2016 og kr. 25 i 2017.
Ad 6:
Valg til bestyrelse.
På valg:
Lars Toft Nielsen ‐ Genvalg uden modkandidater
Michael Nielsen ‐ Genvalg uden modkandidater.
Carsten Vibholm – Genvalg uden modkandidater.
Henning Møller – Ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Kjeld Nørgaard, som valgtes
uden modkandidater.
Ad 7:
Valg af suppleanter:
På valg:
Mogens Hastrup – Genvalg uden modkandidater.
Poul Hegelund – Ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Claus Hasse.
Ad 8:
Valg af revisor:
På valg – Bjarne Lippert – Genvalg uden modkandidater.
Ad 9:
Eventuelt:
Der blev fra generalforsamlingen stillet spørgsmål til foreningens hjemmeside, som flere anså
for lidt for død og uden tilstrækkelig ”vedligehold og opdatering”. Bl.a. var der kritik af at
generalforsamlingens dagsorden ikke var lagt på siden.
Bestyrelsen efterlyste indlæg fra medlemmerne.
Der var flere velmente forslag fra medlemmerne, som henvise til andre jagtforeningers
hjemmesider, som tilsyneladende var mere levende og ny opdateret.
Bestyrelsen havde dog fra starten set sig nødsaget til at betale sig fra arbejdet, idet ingen af
medlemmerne havde tilstrækkelig erfaring med de digitale medier til at kunne være Web‐
master. P.t. er det Jens O., som sørger for div. opdateringer.
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Claus Haase, som har erfaring med egen hjemme side, stillede sig til rådighed med arbejdet
med de sociale medier, hvis bestyrelsen fandt ønskeligt.

Ad 10:
Indlæg fra salen:
Intet eller anført under pkt. 9.
Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden, som takkede for god ro og orden, ligesom
han takkede Henning og Poul for deres indsats i bestyrelsen.
Derefter blev serveret buffet fra Føtex.
Ref. Lars Toft Nielsen

Gert Thomasen
Formand
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