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Referat af Generalforsamling i SSJ den 16. januar 2014 

 

Ad 1. Valg af dirigent: 

Som dirigent foreslog bestyrelsen Jens O. Pedersen, som blev valgt. Jens startede med at konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet, ligesom nedennævnte dagsorden var ifølge vedtægterne og 

generalforsamlingen derfor beslutningsdygtig. 
Tilstede fra bestyrelsen: Gert, Carsten, Henning, Jens O. og Lars. Fraværende: Michael (møde i JFK), John (jagt i 

Sverige). Generalforsamlingen talte i alt 26 stemmeberettigede medlemmer (inkl. bestyrelsesmedlemmer) 

 

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: Carsten Vibholm, Michael Nielsen og Lars Toft Nielsen) 

7. Valg af suppleant  

8. Valg af revisor  
9. Eventuelt 

10. Indlæg fra salen 

 

Ordet givet til formand. 

 

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

 

Trofæaften: 

Vi havde en trofæaften den 21. februar, hvor der blev fremvist 14 trofæer. Der blev afholdt afstemning om bedste 

danske buk, bedste udenlandske buk og den sjoveste. Mogens Hastrup havde skudt en flot abnorm buk, og den blev 

også kåret som den sjoveste. Knud Thomassen havde været på jagt i Polen, hvor han havde skudt en stor buk, der er 

opmålt til en bronze medalje (109,6 point) 

 Diplom til - Mogens Hastrup 

 

Besøg hos Nystrøm og Krabbe: 

Besøget hos Nystrøm og Krabbe var imødeset med nogen spænding, idet der havde været rygter om lukning af 

forretningen. Arrangementet blev afviklet, men der var et begrænset fremmøde. Det må vi gøre bedre i år. Der er 

kommet nye ejere, og de er interesseret i at vi fortsætter med at komme til en hyggelig aften med gode tilbud. 

 

Bukkemærket: 

Der var 31 tilmeldte, og der blev afholdt 2 træningsskydninger i Allingåbro, og der var 23 der deltog i 

mærkeskydningen. Der blev udleveret 10 guldmærker, 7 sølv og 1 bronze. Bedste skytte blev Lars Toft med 60/26 

 Diplom til - Lars Toft 
 

Tak til Torben Mosgaard for assistance i forbindelse med riffelskydningen. 

 

Hjortebanen mærkeskydning 2013: 

Der var 13 deltagere, og der blev skudt i to rækker. Bedste skytte i A rækken blev Mogens Hastrup. Bedste skytte i B 

rækken blev Poul Højager. Der var to, der skød til et bronzemærke. 

 Diplom til - Mogens Hastrup 

 Diplom til - Poul Højager 

 

Flugtskydning: 

I Falkær 2013 fik følgende resultat. Mesterrækken i jagtskydning blev Lars Axelsen vinder med 28/35. I A rækken blev 
Leif Madsen vinder med 25/37. I trap mesterrækken blev Ole Nørskov vinder med 18 træffere. 

 Diplom til - Lars Axelsen 

 Diplom til - Leif Madsen 

 Diplom til - Ole Nørskov 
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Vinsmagning: 
Den årlige vinsmagning blev som sædvanlig afholdt i Plantorama, hvor der var 74 tilmeldte. Henning Møller førte os 

gennem 10 gode vine, og Føtex Egå var mødt op med mad og personale. Foreningens blæsere spillede for deltagerne tak 

til alle 7 mand. Vi havde en hyggelig aften, og jeg håber vi kan fortsætte med at komme der. 

 

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

 

Foreningsjagter: 
I 2013 prøvede vi om der blandt foreningens medlemmer var interesse for at deltage i en dagjagt her i Danmark. Et 

konsortium med Carsten Vibholm i spidsen, havde stille jagterne til rådighed. Og der blev afholdt jagt på et areal ved 

Pindstrup og ved Balle. Der blev afholdt 2 jagter henholdsvis den 23. november og den 21. december. Der var 10 

tilmeldte til jagterne. På jagterne blev der leveret 2 rådyr, 1 harer, 3 fasaner og en and. To fine jagter med et alsidigt 

udbytte. 

Tak til Carsten 

 

Jagt i Tyskland: 

10 medlemmer har været på jagt i Tyskland i november måned. Det var lykkedes for foreningen at udbyde to dages jagt 

med ophold til 2700,-kr + transport. Med de muligheder der er for at få krondyr, vildsvin og rådyr for må det siges at 

være rørende billigt. Under eventuelt vil bestyrelsen gerne høre, om der er stemning for at deltage i sådanne ture. 

 

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. Pedersen villig til at stille op. 

 

Foreningsbladet: 

Sidste blad udkommer i februar. Det er sådan, at foreningen ikke længere vil udsende det grønne blad, det koster 

omkring 8 -10.000,-kr at få trykt og udsendt, og de penge mener vi kan bruges bedre, eks til drift af en hjemmeside.  

 

Hjemmeside: 

Foreningen har fået ny hjemmeside, og dermed også ny adresse, så hvis I vil følge med i, hvad der foregår i foreningen, 

herunder kommende arrangementer, aktivitetskalender og se referater, så kig ind på www.skoedstrupjagt.dk  (adressen 
står også nederst på dagsordenen). 

Der er også mulighed for at skrive indlæg om oplevelser og skrive til bestyrelsen med forslag på siden. Det er også 

sådan, at jæger ikke længere udgiver tillægget med foreningsoplysninger, men oplysningerne kan ses på 

jægerforbundets hjemmeside www.Jægerforbundet.dk. 

 

Klubhuset:  

Vi har fået lidt indtægter for udlejning af huset, men der har også været udgifter. Senest i forbindelse med stormen 

Bodil der rev hele rygningen af huset. Tak for hjælpen med at slå græs i løbet af sommeren. 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 

husk at skrive det på listen, hvis I tager en. 

Jeg vil henstille til medlemmerne at man husker at betale for det men tager i køleskabet. Og så skal alle bruger af huset 
huske at tager affald med når huset forlades, der har lige været et grelt tilfælde, hvor skraldespanden var efterladt med 

stinkende ben m.v. 

 

Hornblæserne: 
Kjeld Nørregaard har svinget taktstokken over foreningens blæsere, og vi har hørt, de er blevet rigtig dygtige. Det giver 

en god stemning når de spiller. Tak for jeres indsats til foreningens arrangementer. 

 

Rosenholm Jagtforening: 

Vi fortsætter samarbejdet med Rosenholm jagtforening, hvor vi kan komme til træning på deres flugtskydningsbane i 

Falkær, se trænings tider på vores hjemmeside. De bliver fortsat inviteret til nogen af vores arrangementer. 

 

Initiativpokalen: 
Foreningen har en initiativpokal, og den går i år til en, som har udvist et særligt initiativ over for foreningens 

medlemmer, nemlig jagter i Tyskland, og derfor går prisen i år til Ebbe Johansen. 
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Kammeratskabspokalen: 

Kammeratskabspokalen tilfalder i år en, som gennem mange år har udvist stort engagement i foreningen og har hjulpet 

bestyrelsen i flere sammenhænge. Ikke mindst i forbindelse med foreningens vinsmagning. En tak til Søren Vang 

Christensen. 

 

Tak til bestyrelsen for vel udført arbejde i det forløbne år. Beretningen overladt til generalforsamlingen med mulighed 

for uddybende spørgsmål. 

 
Hans Jørgen Myer: ytrede sig om betænkeligheder ved at afskaffe bladet, idet nogle medlemmer måske kunne have 

problemer med IT osv. Nogle har måske ikke PC i hjemmet. 

Lars Eg og Palle: havde også betænkeligheder ved at afskaffe bladet. Annoncører kunne måske svigte. Herunder 

tømning af tanken ved huset. 

Formanden: forsvarede beslutningen idet man fremadrettet vil få sine meddelelser fra det offentlige via mail. 

Endvidere afskaffer Jægerforbundet sine foreningsmeddelelser og henviser til forbundets hjemmeside. 

Lars Eg: ytrede sig slutteligt om, at man nok må acceptere beslutningen, idet det er tidens trend med IT og elektronisk 

mail mv. Han henstillede til bestyrelsen til at den nye hjemmeside holdes opdateret og ikke som den tidligere kommer 

til at indeholde flere år gamle ”nyheder”. 

Formanden: bekræftede, at bestyrelsen vil bruge tid og kræfter op opdatering. Han henstillede samtidigt til at 

medlemmer benytter siden og evt. fremsender skriftligt materiale til siden. 

Patrick: spurgte om det var en mulighed for at få evt. nye meddelelser via fælles SMS.  
Formanden: afviste i første omgang, denne mulighed, idet vi ikke har medlemmers numre, ligesom det ikke er 

unormalt, at folk skifter mobil ret ofte, hvorfor SMS kæde ikke vil blive aktuel. 

Lars Eg: spurgte om man ikke kunne få kommunen mere på banen i forbindelse med driften af huset. F.eks. i 

forbindelse med stormskade på huset samt evt. fritagelse for husleje. Lars var f.eks. bekendt med at andre jagtforeninger 

ikke betaler for klublokaler mv. 

Carsten Vibholm: svarede, at man nok ikke skal ”gøre for meget opmærksom” på os selv, idet kommunen således 

måske vil hæve lejen. Den kvartalvise leje på ca. kr. 4.000 er meget billigt for at leje huset. Desuden var der flere 

interesserede brugere, som gerne ville leje huset, da jagtforeningen fik kontrakten. 

Formanden: supplerede med at oplyse, at der ikke havde været stigninger i senere år og formentlig heller ikke kommer 

det. Foreningen afventer evt. udspil fra kommunen. 

 
Beretningen blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab: 

Lars Toft Nielsen præsenterede det reviderede årsregnskab, som blev godkendt. 

 

Generalforsamlingen suspenderet i en kort periode for omdeling af drikkevarer. 

 

Ad 4. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forsalg. 

 

Ad 5. Fastlæggelse af kontingent: 
Bestyrelsen v/formand og kasserer foreslår uændret kontingent. 

Lars Eg: henviste til, at man for flere år siden havde vedtaget, at kontingentet følger pristallet. 

Formand: forklarede, at man var opmærksom på dette, men formuen i foreningen p.t. ikke direkte kaldte på en 

forhøjelse af kontingent. 

Kontingentet forblev uændret i 2014. 

  

Ad 6. Valg til bestyrelsen: 

På valg: 

 Carsten Vibholm - Genvalgt uden modkandidater 

 Michael Nielsen - Genvalgt uden modkandidater 

 Lars Toft Nielsen - Genvalgt uden modkandidater 

  

Ad 7. Valg af suppleanter: 

Valg af suppleanter: 

Bestyrelsen foreslog Poul Hegelund og Hans Jørgen Myer.  Generalforsamlingen foreslog endvidere Palle. Da der var 3 

kandidater til 2 ledige poster blev der foretaget valg. Salen anmodede om skriftlig afstemning. 

Tilstede var 26 stemmeberettigede medlemmer. Dirigent anmodede om, at der på stemmesedler blev anført to navne. 

Stemmefordeling blev: Poul: 20 stemmer – Hans Jørgen: 21 stemmer – Palle: 9 stemmer. 
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 Poul Hegelund - blev valgt 

 Hans Jørgen Meyer - blev valgt 

 

  

Ad 8. Valg af revisor: 

Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslog 

 Poul Hegelund - Valgt uden modkandidater 
 

Ad 9. Eventuelt: 

Carsten Vibholm: efterlyste generalforsamlingens holdning til om foreningen bør fortsætte med at arrangere 

fællesjagter. 

Lars Eg: roste initiativet. Bl.a. gav det evt. unge jægere muligheden for at komme på jagt. Han ville evt. selv deltage i 

arrangerede jagter. 

Søren Vang Christensen: roste også initiativet og bakkede 100 % på om initiativet. 

Henning Møller: foreslog deltagelse i feltskydning. Han henviste til at leje af terræn i Ulfborg var ret dyr. Ca. kr. 5.000 

for 10 mand. Der vil dog være lignende skydning i Hevring den 15. juni, hvor man for en pris på ca. kr. 200 kan 

deltage. Dog ikke på så lange afstande som i Ulfborg. Generalforsamlingen bakkede generelt om feltskydning. 

K.A.: kunne anbefale Hevring, idet han selv havde deltaget. I øvrigt ligner Ulfborg og Hevring hinanden men Hevring 
ligger tættere på vort område. 

Lars Eg: gjorde opmærksom på at vores egen region arrangerer feltskydning i Ulfborg. 

Ebbe Johansen: foreslog, at hjemmesiden kommer til at indeholde en sektion med mulighed for at annoncere med 

jagtudstyr til køb og slag medlemmerne imellem. 

Jørgen Barlach: forslog muligheden for at invitere en gæst til jagt på hjemmesiden. Endvidere henviste Jørgen til 

muligheden for at skyde i Ørre. Her kan man nå flere skydninger til f.eks. løbende hjort end man kan ved foreningens 

skydning til løbende vildt i Grenå. 

Patrick: spurgte om muligheden for at annoncere med ledige hundefolk på hjemmesiden. Hundefolk som ville være 

interesseret i at blive inviteret til jagt i evt. mangel på hunde. 

Formanden: tog forslagene ad notam og henviste i øvrigt til tjat-mulighed på hjemmesiden, ligesom han gjorde 

opmærksom på muligheden for at tilmelde sig foreningens næste arrangement den 20. februar i hytten. Her kommer en 

kogebogsforfatter og viser os tilberedning af forskellige former for vildt retter. Prisen for deltagelse er kr. 100 pro 
persona. 

 

Ad 10. Indlæg fra salen: 

VILDT-LOTTERI 

Ebbe Johansen udloddede to pladser på jagt i område i Tyskland. Ebbe forklarede om mulighederne i et nyt 1.000 

hektar stor område, som han er blevet medlem af. 

Carsten Vibholm udloddede en plads på jagt på Mailgården. Carsten forklarede div. regler og priser for trofæ og køb af 

kød. Jagten ville være med forplejning. 

 

Generalforsamlingen købte for i alt kr. 2.100,- lodder til Tyskland. Udtrukket blev: 

 K.A 

 Johan Rasbech 

 

Generalforsamlingen købte for i alt kr. 1.200,- lodder til Mailgården. Udtrukket blev: 

 Knud Thomassen. 

 

Tillykke til de heldige vindere. Bestyrelsen håber på en beretning til hjemmesiden, når jagterne er vel overstået.  

Bestyrelsen og generalforsamlingen takker Ebbe og Carsten. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter der blev serveret buffet med lækkert pålæg og brød fra 

Føtex Egå 

 
Referent: Lars Toft Nielsen 

 

Gert Thomasen 

Formand 

 


