Referat af generalforsamling i SSJ den 26. januar 2017
Ad 1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen indstillede Jens O. Pedersen til dirigent - vedtaget.
Dirigenten noterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt iht. foreningens vedtægter.
1.
2.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling (og tildeling af
hædersbeviser)
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen. (På valg: Jens O. Pedersen, John Hovgaard Hansen og Gert Thomasen)
7. Valg af suppleanter (På valg: Claus Haase og Mogens Hastrup)
8. Valg af én revisor (På valg: Bjarne Lippert)
9. Eventuelt
10. Indlæg fra salen
Generalforsamlingen havde i alt 30 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen, der havde modtaget afbud fra kasserer,
Lars Tort Nielsen.
Formanden bød velkommen til de fremmødte, og bad forsamlingen rejse sig for i kort stilhed, at mindes afdøde
medlem, Knud Thomassen.
Herefter fortsatte generalforsamlingen i henhold til ovennævnte dagsorden.
Ad 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling (og tildeling af
hædersbeviser) – v/Formanden:
Jagttegnskursus:
Hen over vinteren 2015-2016, har vi i foreningen afholdt jagttegnskursus med 12 deltagere. Jørn Mikkelsen har igen
startet et hold op her den 9. januar med 12 deltagere. (Overskud i år er opgjort til 4849,69 kr.)
Trofæaften:
Den 15. februar var mange medlemmer mødt op for at høre et godt foredrag af Allan Rasmussen fra First Class Trophy,
der fortalte om behandling af dyr og fugle i forbindelse med opsætning af trofæer.
Der blev fremvist mange fine og abnorme trofæer. Der blev stemt om trofæerne i 3 klasser:
 Bedste danske buk - Patrick Eggers (diplom)
 Bedste udenlandske trofæ – John Hansen (en stor buk skudt i Sverige)
 Den sjoveste buk - Michael Nielsen
Senere på aftenen blev der serveret røget dyrekølle og flutes, ligesom der blev solgt amerikansk lotteri. Tak til Carsten
Vibholm, der havde sponsoreret præmier og dyrekølle.
Besøg hos Nystrøm og Krabbe:
Den 16. marts 2016 var 32 medlemmer mødt op i forretningen. Niels bød velkommen og orienterede om de gode tilbud
vi kunne finde i forretningen, ligesom der var et fint oste bord med øl, vin og vand til fri afbenyttelse. Jagtforeningens
blæsere var mødt med 8 mand, der spillede flere stykker for forsamlingen. Tak til Nystrøm og Krabbe, vi kommer igen
den 15. marts i år.
Bukkemærkeskydningen:
Vi lagde ud med træning den 7. april 2016 og det var en dag med silende regn. 2. træningsdag den 14.april. Selve
mærkeskydningen blev afholdt søndag den 17. april. Der mødte ca. 30 medlemmer op:
 Dagens bedste skytte blev - Mogens Hastrup (diplom) med fremragende skydning 60 + 28, hvilket giver guld
med egeløv.
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Der blev uddelt 14 guld, 4 sølv og et enkelt bronze mærke. Jeg vil endnu en gang sige tak for den store deltagelse - det
er en fornøjelse at se hvad træning og indskydning gør ved ens skydning. Der deltog i alt 37 medlemmer i
skydningerne, men der er plads til flere. Banen er booket i 2017 til den 6. april, 19.april og den 23.april.
Løbende hjort i Grenå:
Den 30. april deltog 13 medlemmer og
 Vinderen af pokalen blev - Kasper L. Hovgaard (diplom) med meget fin og stabil skydning
Efter pokalskydningen blev der skudt til hjortemærket, og der blev opnået 1 sølv og 3 bronze mærke.
Bukketræf:
Den 16. maj mødte 13 bukkejægere op til morgenkaffe, og vi havde en hyggelig formiddag. Der blev dog ikke fremlagt
bukke til paraden, men flere fortalte om deres oplevelser denne 1. morgen i bukkejagten.
Haglskydning i Falkær:
Den 19. juni 2016. Her er der plads til mange flere deltagere. Vi fik dog afviklet pokalskydningen med følgende
resultat:
 Mesterrækken blev vundet af - Lars Axelsen 33/41 (Diplom)
 Jæger trap blev vundet af - Michael Nielsen med 18 træffere. (Diplom)
Ingen stillede op i begynderklassen.
Indvielse af Jagtens Hus:
Den 24. september tog vi ud for at se Danmarks Jægerforbund nye domicil i Kalø. Der blev i forventning om stor rift
om adgang til at se de nye bygninger købt 12 billetter. Det viste sig imidlertid ikke at være tilfældet, idet kun 5
medlemmer deltog i besøget den dag.
Foreningsjagter:
Der har været udbudt 2 jagter for foreningens medlemmer henholdsvis den 20. oktober og den 19. november, med i alt 5
betalende medlemmer. Der blev på jagterne skudt 2 dyr og 8 fasaner.
Kommunale jagter:
Også i 2016 blev foreningens medlemmer tilbudt jagter på de kommunale arealer via Jægerforbundet Aarhus. Pladserne
udloddes på Jægerforbundet Aarhus årsmøde, så hvis man er interesseret må man møde op på årsmødet. Michael
Nielsen stod for udlodning af pladser tildelt foreningen i 2016, følg med på hjemmesiden, for pladser i 2017.
Vinsmagning:
Den 24. november afholdt vi årets vinsmagning med 73 deltagere. Det blev som sædvanlig afholdt i lokalerne hos
Plantorama. Det var i år Meny i Rønde, der stod for maden, og de 9 forskellige vine. Henning Møller stod information
om hver enkelt vin. Og hvilke vine. En stor oplevelse.
En tak til Meny Rønde, Henning Møller, og Søren V. C. Plantorama for en god aften.
Hjemmesiden og Facebook:
Hjemmesiden (www skoedstrupjagt.dk) kører og bliver flittigt besøgt (2294 sessioner og over 8000 sidevisninger). Vi
forsøger at lægge alle relevant oplysning ud til medlemmerne, men tiden har vist, at hvis vi vil være med i udviklingen,
så måtte vi også være med på Facebook. Det sket så i oktober.
Claus Haase har påtaget sig ansvaret som webmaster i foreningen. Jeg henstiller til alle, at man sender oplysninger om
mailadresser, rettelser og indlæg til Claus Haase, og følger med på Facebook. (Skødstrup Sogns Jagtforening)
Flugtskydning:
Foreningen har fortsat et godt samarbejde med Rosenholm Jagtforening, hvor vi kan komme på flugtskydningsbanen i
Falkær og træne skydefærdigheder. Der er altid mulighed for hjælp og instruktion, hvis der er behov for det, og jeg vil
gerne opfordre til at mange flere møder op på banen.
Klubhuset:
Vi har haft en del problemer med unge, der bruger vores terrasse, de har forøvet hærværk med graffiti og div.
efterladenskaber. Overvågningskamera og forsøg med lukning af hullet i hegnet har ikke løst problemet.
Der har været 4 udlejninger af huset. Der har været lidt problemer med opvaskemaskinen, men det skulle være løst nu.
Brugerne af huset må gerne spare på vandet, idet vi betaler for tømning af tanken.
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Græsslåningen kører trægt, idet kun et begrænser antal medlemmer deltager. Vi vil derfor se på, om vi skal betale en for
at slå græsset i fremtiden.

Medlemstallet:
Der har været en mindre medlemstilbagegang, idet vi i 2016 har 211 medlemmer af foreningen. (i 2014 – 227 og i 2015
-218). Jeg håber vi får vendt udviklingen.
Hornblæserne:
Jagtforeningen har ved flere lejligheder benyttet sig af de dygtige hornblæsere, som stiller op, når der er en anledning,
som nu her i aften. Tak til alle.
Initiativpokal:
Vi har i foreningen en initiativpokal, som går til en person, der har udvist et særligt initiativ til glæde for foreningen og
medlemmerne. I år tilfalder den en person som gennem mange år, har ydet et stort arbejde, som vi er mange, der har
haft glæde af:
 Initiativpokalen går til - Henning Møller (Diplom).
Kammeratskabspokalen:
Den går i år til en person som har udført et stort arbejde i foreningen og som altid står klar med en hjælpende hånd:
 Kammeratskabspokalen går til - Poul Hegelund (Diplom).
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og dem, der har været med til støtte op om arbejdet og arrangementer i
foreningen. Det gør Skødstrup sogns jagtforening til en levende forening.
Beretningen blev godkendt og overladt til generalforsamlingen.
Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab:
I forbindelse med kassererens afbud, gennemgik formanden årets regnskab, og henviste til det overordnede
driftsunderskud på kr. 5.457,46. Dette underskud vil delvist blive udlignet ved indbetaling af ændret kontingent på kr.
25/medlem, vedtaget på seneste generalforsamling i 2016. Herudover henvises til udgifter for hjemmeside, der for en
stor dels vedkommende består af en gangs udgifter til leverandør for ændret og opdateret opsætning. Udgift på kr.
1.352,76, dækkende ”kursusvirksomhed” henvises til foreningens skydeinstruktør, Michael Nielsen – der budgetteres
ikke med denne omkostning i 2017.
En kommentar fra salen henviste til udgifter dækkende ”aktiviteter”, hvor man savnede specifikationer på f.eks.
foreningsjagterne. Her blev det nævnt i formandens beretning, at 5 medlemmer havde deltaget og hver havde indbetalt
kr. 500/jagt. Regnskabet udviser summen af ”aktiviteter” og formanden henviste således til regnskabets bilag, der er
godkendt af revisor. Revisoren kommenterede og anerkendte sin godkendelse af regnskabet; men havde nævnt forholdet
overfor kassereren i forbindelsen med revisionen.
Generalforsamlingen godkendte herefter årsregnskabet.
Ad 4. Indkommende forslag:
Der var ikke indsendt forslag
Ad 5. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsens indstilling til uændret kontingent blev godkendt.
Ad 6. Valg til bestyrelse:
På valg:
 Jens O. Pedersen ‐ Genvalgt uden modkandidater
 John Hovgaard Hansen ‐ Genvalgt uden modkandidater
 Gert Thomasen ‐ Genvalgt uden modkandidater
Ad 7. Valg af suppleanter:
På valg:
 Mogens Hastrup - Genvalgt uden modkandidater
 Claus Haase - Genvalgt uden modkandidater
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Ad 8. Valg af revisor:
På valg
 Bjarne Lippert – Genvalg uden modkandidater
Ad 9. Eventuelt:
Ingen kommentarer
Ad 10. Indlæg fra salen:
Et medlem foreslog installation af ”Urinal” for at opnå besparelse på udgifter til vand. Formanden svarede med
oplysning om, at udgiften henviser til grunden og størrelsen af vandtanken (8 m3), hvor foreningen som bruger, er
påbudt denne omkostning. Bestyrelsen tog dette forslag ad notam.
Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden, som takkede for god ro og orden.
Traditionen tro blev der afholdt pause efter punkt 6, hvor foreningen var vært ved en forfriskning. Herudover afholdtes
et amerikansk lotteri. Efter generalforsamlingen var foreningen traditionen tro vært ved en lettere spisning.
Ref. Kjeld Nørgaard
Gert Thomasen
Formand
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