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Referat af generalforsamling i SSJ den 15. januar 2015 

 

Ad 1. Valg af dirigent: 

 

Der blev foreslået 2 kandidater: 

 Bjarne Lippert 

 Jens O. Pedersen - Jens O. blev valgt og henviste til den omdelte dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af årsberetning og tildeling af hædersbeviser 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse. (På valg: John Hovgaard Hansen, Gert Thomasen og Jens O. Pedersen) 

7. Valg af suppleant (På valg: Poul Hegelund og Mogens Hastrup) 

8. Valg af revisor (På valg: Bjarne Lippert) 

9. Eventuelt 

10. Indlæg fra salen 

 

Ad 2. Aflæggelse af årsberetning og tildeling af hædersbeviser – v/Formanden: 
 

Trofæ og vildt-aften: 

Vi prøvede noget nyt til vores trofæaften den 20. februar, idet det var lykkedes at få Trine Krebs, kogebogsforfatter mv.,  

til at komme og lave noget mad af vildt. Det blev en stor succes. Der mødte 45 personer op, og vi fik noget rigtig godt 

mad at spise. 

I pausen, var der mulighed for de at bedømme de mange medbragte trofæer. Efter afstemning var det Hans Jørgen 

Mejer der leverede den bedste danske buk. 

 Diplom til - Hans Jørgen Mejer 

 

Besøg hos Nystrøm og Krabbe: 

Den 13. marts besøgte vi Nystrøm og Krabbe. Der blev taget godt imod os af de nye ejere. Vi havde en fin aften, hvor 

der blev sørget godt for os. Forretningen er interesseret i, at vi fortsætter med at komme, til en hyggelig aften med gode 
tilbud. 

 

Veterinærkursus: 

Den 3. april blev der afholdt vi veterinærkursus, hvor der var 26 deltagere. Kurset er et krav flere steder i udlandet. Efter 

kurset blev der udfærdiget et bevis til deltagelse. 

 

Bukkemærket: 

Efter to træningsaftener med indskydning, havde vi den årlige skydning til bukkemærket den 27. april i Allingåbro, og 

der blev udleveret 14 guldmærker og 8 sølvmærker. 

Det kan kun anbefales, at alle møder op og træner med riflen.  Prisen er den samme, om man kun skyder riflen ind, eller 

man deltager fuldt ud i træning og mærkeskydningen. 

 Bedste skytte blev - Michael Nielsen med 60/19 (Diplom til Michael) 

 

Hjortebanen mærkeskydning 2013: 

Der var 12 deltagere, til skydning til løbende hjort i Grenå den 3. maj. 

Der blev skudt i to rækker: 

 Bedste skytte i M rækken blev - Mogens Hastrup (Diplom til Mogens) 

 Bedste skytte i A rækken blev - Bo Gaardmand (Diplom til Bo) 

Der blev udleveret 1 sølvmærke og 3 bronzemærker, efter flot skydning 

 

Bukketræf: 
Den 16. maj mødte 12 jægere op her i huset efter morgenjagten på bukken. Der var sørget for morgenkaffe, og der blev 
berettet om morgenens oplevelser. De heldige og dygtige jægere kunne præsentere 6 fine bukke. 

 

 

 



 

Side 2 af 4 

Skødstrup Sogns Jagtforening | Skæring Strandvej 83, 8250 Egå 

E-mail: info@skoedstrupjagt.dk | Konto: Danske Bank 1551-0007224338 | CVR nr. 30105729 

Flugtskydning: 

I Falkær den 15. juni 2014 fik følgende resultat: Jagtskydning mesterrække, hvor der skydes til 40 duer, blev vundet af 

Michael Nielsen med 32/41, og i A rækken blev Peter Nissen vinder med 32/45. I trap skydningen blev Leif Madsen 

vinder med 19 træffere. Diplom til Michael Nielsen, Peter Nissen og Leif Madsen. 

 

Vinsmagning: 
Den årlige vinsmagning blev som sædvanlig afholdt i Plantorama, hvor der var 75 tilmeldte. Henning Møller førte os 

gennem 10 gode vine, og Føtex Egå var mødt op med mad og personale. Foreningens blæsere spillede og tak til alle 7 
mand. Vi havde en hyggelig aften, og jeg håber vi kan fortsætte med arrangementet. Tak til Plantorama og især til Søren 

Christensen. Der er også en tak til dem, der hjalp med opstilling og oprydning. 

 

Foreningsjagter: 

Et konsortium med Carsten Vibholm i spidsen, havde igen den 8. november og den 6. december, stille jagt til rådighed 

for de medlemmer, som kunne være interesseret i at deltage i en dagjagt. Der var imidlertid ikke den store interesse, og 

1. jagt blev aflyst, og der var kun 3 deltager i den anden. Tak til Carsten. 

 

Rævejagter: 
Der er ikke afholdt rævejagter i foreningen i det forløbne år grundet flere omstændigheder, men skulle der være 

interesse for at komme på rævejagt, er Jens O. villig til at stille op. 

 

Kommunale jagter: 

Jagtforeningen har i løbet af året fået tilbudt jagter på nogle de kommunale arealer.  Vi får formentlig også i fremtiden 

tilbudt at sende deltagere, og jeg vil opfordre medlemmerne til at melde sig, hvis man er interesseret i sådanne jagter, så 

trækkes der lod om pladserne. 

 

Hjemmeside: 

Jeg synes, der er blevet taget godt imod vores nye hjemmeside. En opgørelse fra google viser at siden har haft; 

1327 forsk. brugere, som har set på 9693 sider. 

Jeg kan kun opfordre til, at medlemmerne en gang imellem går ind på siden, og ser hvad der er af arrangementer, 

aktiviteter og referater, så kig ind på www.skoedstrupjagt.dk  (adressen står også nederst på dagsordenen). 

Der er også mulighed for at skrive indlæg om oplevelser med videre. Brug siden, så vi får en levende hjemmeside. 
Der er også flere annoncører på hjemmeside, og jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at støtte dem. 

 

Klubhuset:  

Vi har desværre været hjemsøgt af ubudne gæster to gange her i efteråret. Glasset i døren er smadret. Der blev ved det 

indbrud stjålet en kasse øl. Det lille hul i hegnet er nu lukket, så må vi se hvad HEI siger til sommer. Jeg vil gerne 

opfordre medlemmer, der går en tur i området, om at slå et slag forbi huset. Det er ikke lykkedes, at komme igennem til 

kommunen, med hensyn til at deltage i reparation af hegnet mod parkeringspladsen, og problemet med vand på 

parkeringspladsen. Hegnet har vi selv lavet, men jeg håber vi får hjælp med hensyn til afløb fra parkeringspladsen. Den 

er ikke med i vores lejemål. Tak for hjælpen med at slå græs i løbet af sommeren, men kan godt bruges flere hjælpere. 

Jeg håber i vil skrive jer på listen til den kommende sommer. Listen kommer rundt, og der står en øl/vand i køleskabet 

efter udført arbejde, men skrive det på listen, hvis I tager en. Jeg vil henstille til medlemmerne, at man husker at betale 
for det man tager i køleskabet. Og så skal alle bruger af huset huske, at tager deres affald med, når huset forlades. 

 

Hornblæserne: 
Kjeld Nørregaard har herset med foreningens blæsere, og vi har ved flere lejligheder hørt, de er blevet rigtig gode. Det 

giver en god stemning når de spiller. Palle Mikkelsen har startet et hold for ikke så øvede, et rigtig fint initiativ. Tak for 

jeres indsats. 

 

Rosenholm Jagtforening: 

Vi fortsætter det gode samarbejde med Rosenholm jagtforening, hvor vi kan komme til træning på deres 

flugtskydningsbane i Falkær, se trænings tider på hjemmeside. Jeg vil gerne opfordre til, at så mange som muligt 

kommer ud på banen og holder skydefærdighederne ved lige. De bliver fortsat inviteret til nogen af vores 

arrangementer. 
 

Opfordring: 

Så vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at få flere unge jægere ind i foreningen, vi mangler unge friske kræfter til at 

tage over. Husk at rette mailadresse, ligesom oplysning om fødselsdag og år er vigtig, hvis i vil være sikker på at blive 

overflyttet over som senior, med nedsat kontingent, når i bliver 65 år. 
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Initiativpokalen: 

Initiativpokal går i år til en, som har udvist et særligt initiativ over for foreningens medlemmer, nemlig de nye 

hornblæsere. Derfor tilfalder initiativpokalen Palle Mikkelsen. 

 

Kammeratskabspokalen: 

Tilfalder i år en person som gennem flere år har været engagement i foreningens hornblæsere. Han har svunget 

taktstokken til glæde for medlemmerne i foreningen. Derfor tilfalder kammeratskabspokalen Kjeld Nørgaard. 
 

Tak til bestyrelsen for vel udført arbejde i det forløbne år. 

Beretningen blev godkendt og overladt til generalforsamlingen. 

  

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab: 

Kassereren fremlage årsregnskabet for 2014 og redegjorde for de forskellige konti. Efter nogle afklarende spørgsmål og 

dertil hørende svar, blev årsregnskabet godkendt. 

 

Ad 4. Indkomne forslag: 

Der var ikke indsendt forslag. 

 

Ad 5. Fastlæggelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som blev vedtaget. 

  

Ad 6. Valg til bestyrelsen: 

På valg: 

 John Hovgaard Hansen ‐ Genvalgt uden modkandidater 

 Gert Thomasen ‐ Genvalgt uden modkandidater 

 Jens O. Pedersen ‐ Genvalgt uden modkandidater 

  

Ad 7. Valg af suppleanter: 

På valg: 

 Poul Hegelund - Genvalgt uden modkandidater 

 Hans Jørgen Mejer - Ønskede ikke genvalg 

 Ny 2. suppleant blev - Mogens Hastrup. 

  

Ad 8. Valg af revisor: 

På valg: 

 Poul Hegelund 

Der blev foreslået Bjarne Lippert 

 Ny revisor blev - Bjarne Lippert 
 

Ad 9. Eventuelt: 

Michael Nielsen orienterede om JKF, og om generalforsamling i JKF d. 21. januar 2015. På generalforsamlingen vil der 

bl.a. blive trukket lod om de jagtdage, der er til overs, når kommunen har tildelt de interesserede jagtforeninger deres 

pladser i Trige skov. Men det er kun medlemmer, der møder op, som kan vinde jagtdage. 

  

Formanden Gert Thomasen efterlyste nye og unge jægere og orienterede om foreningens kommende arrangementer. 

Vildtudskæring den 5. februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Trofæaften den 26. februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset og 

Besøg hos Nystrøm og Krabbe den 10. marts 2015 kl. 18.00. 

 

Ad 10. Indlæg fra salen: 
Forslag om at arrangere et besøg på Sauer fabrikken ved Eckernførde. Det drøftes videre i bestyrelsen. 

 

Ole Nørskov orienterede om et nyt tiltag, “marklaug” for at tilgodese harer og agerhøns. Ole vil gerne hjælpe evt. 

interesserede. 

 

Der blev drøftet mulighed for at få flere unge jægere. Claus Haase foreslog, at foreningen etablerede en afdeling for bue 

jægere.        
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Til slut takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen var slut, og foreningen var vært ved et lille 

traktement. 

                                                   

Referent: H.J. Mejer  

Gert Thomasen 

Formand 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


