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Referat af generalforsamling i SSJ den 25. januar 2018 

 
Dagsorden i henhold til vedtægter som flg.: 

 
1) Valg af dirigent  

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

hædersbevisninger.  

3) Valg af ny revisor – nuværende revisor Bjarne Lippert har meldt sig ud.  

4) Fremlæggelse af det reviderede års regnskab til godkendelse  

5) Indkomne forslag  

6) Fastlæggelse af kontingent  

7) Valg til bestyrelsen. På valg: Carsten Vibholm, Michael Nielsen, Lars Toft Nielsen, Kjeld 
Nørgaard.  

8) Valg af suppleanter. På valg: Claus Haase og Mogens Hastrup  

9) Valg af revisor suppleant  

10) Eventuelt  

10.1 Indlæg fra salen.  

 

Generalforsamlingen havde i alt 30 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen.  

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og bad forsamlingen rejse sig for i kort stilhed, at mindes 

afdøde æresmedlem, Olav Thomassen.  

 

Herefter fortsatte generalforsamlingen iht. ovennævnte dagsorden:  

 

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

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

dagsorden blev gennemgået med indstilling til, at sammenlægge punkterne 10 og 10.1.  

 

Ad 2. Formandens beretning vedtaget (se nedenfor).  

 

Skødstrup Sogns Jagtforening Beretning for 2017  
 

Jeg vil kort berette om aktiviteterne i løbet af året.  

 

Jagttegnskursus i foråret  
Jørn Mikkelsen var igen underviser ved foreningens jagttegnskursus, hvor der var 12 tilmeldte deltagere.  

Vi har desværre været nødt til at aflyse kurset her i denne vinter, idet der ikke var mere end 2 tilmeldte.  

 

Trofæaften den 15. februar  
Mange medlemmer var mødt op for at høre et godt foredrag af Carsten Riis Olesen fra Danmarks 

Jægerforbund, der fortalte om råvildtsyge og forvaltning af råvildt.  

Der blev fremvist mange fine trofæer, og efter afstemning blev en flot hoved-monteret buk leveret af Ole 

Nørskov kåret som bedste danske buk. (diplom) 

Bedste udenlandske trofæ, et vortesvin fra Afrika, leveret af Bo Gaardmand.  

Den sjove, en abnorm råbuk fra Polen, blev leveret af Hans Otto Rasmussen.  

Aftenen sluttede med lidt godt til ganen, sponsoreret af Carsten Vibholm, tak til Carsten.  

 

Nystrøm og Krabbe den 15. marts 2017  
Ca. 50 mødte op i forretningen, Hvor Todbjerg, Mejlby, Hjortshøj-Egå og Rosenholm jagtforeninger var 

inviteret til af deltage. 

Niels bød velkommen og orienterede om de gode tilbud vi kunne finde i forretningen, ligesom der var et fint 

ostebord med øl, vin og vand til fri afbenyttelse. 
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jagtforeningens blæsere var mødt med 6 mand, der spillede flere stykker for forsamlingen.  

Tak til Nystrøm og Krabbe for en fin aften, vi kommer igen den 21. marts i år.  

 

Bukkemærkeskydningen 2017  
Vi lagde ud med træning den 6. og 19. april. Der var 30 medlemmer, som fik indskudt og trænet på banen i 

Allingåbro.  

Selve mærkeskydningen blev afholdt søndag den 23. april.  

Her mødte ca. 15 medlemmer op til morgenkaffe.  

Dagens bedste skytte blev Leif Eriksen (59 + 28). Han vandt efter omskydning med Lars Toft med samme 

resultat, hvilket giver guld med egeløv til dem begge. (diplom til Leif Eriksen)  

Der blev yderligere skudt til 14 guldmærker og 3 sølvmærker. Der var nogen som havde skudt til mærket i 

forbindelse med træningsaftenerne.  

Det er en fornøjelse at se hvad træning og indskydning gør ved ens træfsikkerhed.  

Der er plads til flere på skydebanen, og banen er booket til den 5. april, 11. april og den 15. april i 2018  

 

Løbende hjort i Grenå den 30. april  
Her deltog 12 medlemmer, og vinderen af pokalen blev Lars Toft (diplom), med meget fin og stabil skydning 

med 2 gange 36 point.  

Efter pokalskydningen blev der skudt til hjortemærket, og der blev opnået 1 sølv og 5 bronze mærke.  

 

Bukketræf den 16. maj  
Her mødte 15 bukkejægere op til morgenkaffe, og vi havde en hyggelig formiddag.  

Michael Nielsen havde været heldig/dygtig at nedlægge en buk, der blev fremlagt på paraden. Flere berettede 

om denne 1. morgen i bukkejagten, og der blev fortalt om gode oplevelser.  

 

Haglskydning i Falkær 18. juni  
Vindere af pokalskydningen blev følgende:  

Mesterrække, Ole Høiberg i 26/42 skud (Diplom)  

Jægertrap, Leif Madsen 17 træffere. (Diplom)  

 

Åbent hus arrangement den 10. september  
Vi havde et åbent hus arrangement den 10. september, i forsøget på at gøre opmærksom på foreningens 

eksistens og få flere medlemmer.  

De besøgende havde mulighed for at prøve kræfter med flugtskydning med lasergeværer og bueskydning, 

gøre en god handel og smage på noget dejligt kød fra en krondyrskalv, som Carsten Vibholm havde 

sponsoreret, dyret blev parteret og grillet på dagen. Der kunne købes grillpølser, øl, vin og vand. En rigtig 

hyggelig dag med god stemning blandt de ca. 80 besøgende.  

 

Kommunale jagter  
Også i 2017 blev foreningens medlemmer tilbudt jagter på de kommunale arealer via Jægerrådet i Aarhus.  

En del af pladserne for 2018 blev udloddes på årsmødet i Jægerrådet Aarhus den 18. januar 2018, men der er 

mulighed for at søge en af de pladser, som Skødstrup Sogns jagtforening får tildelt.  

 

Vinsmagning den 23. november  
Årets vinsmagning med 83 deltagere, blev som sædvanlig afholdt i lokalerne hos Plantorama. Det var også i 

år Meny i Rønde, der stod for maden, og de 9 forskellige vine. Henning Møller stod information om hver 

enkelt vin. En stor oplevelse. En tak til Meny i Rønde, Henning Møller, og Søren V. C. Plantorama for en 

god aften.  

 

Hjemmesiden og Facebook  
Hjemmesiden (www skoedstrupjagt.dk) kører fint og bliver flittigt besøgt, her findes oplysninger om 

aktiviteter i foreningen og vi forsøger at lægge alle relevant oplysning ud til medlemmerne.  

Alle opfordres til at gå ind på hjemmesiden og se sidste nyt.  

Vi er også med på Facebook, hvor alle her og nu meddelelser bliver udsendt. 
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Er du ikke med i gruppen, så har Claus Haase 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 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 mange flere til at møde op på banen.  

Rosenholm Jagtforening og Todbjerg, Mejlby, Hjortshøj, Egå jagtforeningerne inviteres til at deltage i vores 

arrangementer, ligesom vi kan deltage i deres.  

 

Klubhuset  
Grundet meget regn i det forløbne år, har vi haft nogle problemer med vores opsamlingstank, idet der er 

løbet overfladevand ned i tanken. Røret er forhøjet, og problemet er formentlig løst.  

Vi undersøger i øjeblikket, hvorfor der er registreret et større forbrug af vand i 2017.  

Græsslåningen kørte igen meget trægt, idet kun et begrænser antal medlemmer deltager.  

Vi vil derfor som forsøg og mod betaling få en pensionist til at slå græsset i fremtiden.  

Nyt toilet er installeret.  

 

Medlemmer  
Der har været en mindre tilbagegang, og vi er nu 204 medlemmer i foreningen (2015 -218 og i 2016 - 211).  

Jeg håber vi får vendt udviklingen, men det er nok et generelt problem for foreninger i Danmark.  

 

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.  

 

Rævejagter  
Der blev ikke afholdt rævejagter i 2017, og jeg vil opfordre interesserede til at melde sig, idet vores 

koordinator gennem mange år, har meddelt at helbredet ikke tillader ham at stå for jagterne mere.  

 

Yderligere 1 pokal  
Vi har i foreningen en initiativpokal, den går til en, der har udvist et særligt initiativ til glæde for foreningen 

og medlemmerne. og i år tildeles den en som gennem året, har ydet et stort arbejde, med at føre foreningen 

ind i de nye tider med digitale medier med hjemmeside og Facebook. jeg vil gerne se Claus Haase. 

(Diplom). Tak for hjælpen 

  

(Kammeratskabspokalen ikke uddelt i år)  

 

Til sidst vil jeg gerne takke vores annoncører på vores hjemmeside, 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.  

 

Hermed overlader jeg beretningen til forsamlingen.  

 

Ad 3. I overensstemmelse med procedure ved Danmarks Jægerforbund, er dette punkt indlagt forud for 

gennemgang og godkendelse af regnskab. Bestyrelsen foreslog Poul Hegelund til ny revisor, der forud for 

generalforsamlingen havde haft mulighed for at gennemgå det forelagte regnskab. Poul Hegelund blev valgt 

til ny revisor, og underskrev herefter regnskabet.  

 

Ad 4. Generalforsamlingen godkendte regnskabet (Se nedenfor) 
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Ad 5.  Bestyrelsen havde udarbejdet et forslag til ændring af nuværende vedtægter, der dateres tilbage til 

1992. Ændringerne og opdateringerne af diverse punkter, blev gennemgået af formanden, der samtidig 

gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at disse opdateringer er udarbejdet i samarbejde med Danmarks 

Jægerforbunds juridiske afdeling for at sikre SSJ vedtægter er i overensstemmelse med Danmarks 

Jægerforbunds bestemmelser. Efter SSJ generalforsamlings vedtagelse, vil Danmarks Jægerforbund foretage 

endelig godkendelse.  

Generalforsamlingen vedtog samtlige ændringer til vedtægter, der således vil blive opdateret og fremsendt til 

Danmarks Jægerforbund. 
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Ad 6. Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent blev vedtaget.  

 

Ad 7. Samtlige modtog generalforsamlingens genvalg.  

 

Ad 8. Samtlige modtog generalforsamlingens genvalg.  

 

Ad 9. Bestyrelsens oplæg til valg af revisor suppleant fik generalforsamlingens godkendelse, og bestyrelsens 

anbefalede kandidat til posten, Henning Møller, blev valgt.  

 

Ad 10. & 10.1.  

 Et medlem henviste til udfordringerne med korrekt aflæsning af vand forbrug, og foreslog en 

aflæsning hver 2. uge for fejlfinding. Medlemmet var af den opfattelse, at kommunen har ansvaret 

for udskiftning af måler i tilfælde af funktions problemer. Bestyrelsen arbejder på en løsning, og 

henviste til den igangværende dialog med kommunen, der kræver betaling på kr. 1600,00 i tilfælde 

af udskiftning.  

 Foreningen havde et medlem, der deltog i en af de kommunale fællesjagter i True Skov. En positiv 

oplevelse for vores medlem. Der deltog 29 jægere i jagten med afskydning af 1 stk. råvildt.  

 Et medlem pegede på en mulighed for lerdue skydning på en bane ved Horsens. Det kunne være en 

fordel for især de medlemmer, der bor i den sydlige del af byen.  

 Formanden havde herefter ordet:  

 Henvisning til kommende arrangement om Trofæaften, hvor foreningen meget gerne vil kombinere 

denne aften med et indslag. Sidste år havde vi besøg af forsker fra Danmarks Jægerforbund, der 

gennemgik forvaltningen af råvildt.  

 Det traditionelle arrangement hos Nystrøm & Krabbe, afvikles i år den 21.03. Dette er en ændring 

fra oprindelig 14.03. I lighed med sidste år vil Rosenholm Jagtforening og Todbjerg Mejlby 

Hjortshøj Jagtforening også blive inviteret. Sidste år deltog ca. 50 personer. N&K vil servere et 

mindre traktement.  

 Foreningens koordinator af rævegrav jagter, har meddelt han ikke længere kan stå til rådighed, og 

formanden efterlyste kandidat til at overtage dette hverv.  

 

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

 

Traditionen tro blev der afholdt pause efter punkt 4, hvor foreningen var vært ved en forfriskning. Ligeledes 

efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en lettere spisning. 


