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Referat af generalforsamling i SSJ den 24. januar 2019 
 

Dagsorden i henhold til vedtægter som flg.: 

 

1) Valg af dirigent 

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

3) Fremlæggelse af det reviderede års regnskab til godkendelse 

4) Indkomne forslag 

5) Fastlæggelse af kontingent 

6) Valg til bestyrelsen. På valg: Gert Thomasen, John Hansen, Jens O. Pedersen. 

7) Valg af suppleant.  På valg: Mogens Hastrup 

8) Valg af en revisor og en revisor suppleant 

9) Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen havde i alt 29 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og åbnede generalforsamlingen iht. ovennævnte 

dagsorden: 

 

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

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

Herefter blev dagsorden gennemgået. 

 

Ad 2. Formandens beretning vedtaget (se nedenfor). Der kom enkelte bemærkninger fra 

medlemmer, bl.a. at opkræve et beløb fra hornblæserne for brug af lokalet. Dette med henvisning 

til, at foreningen søger muligheder for at skabe indtægter – forslaget blev noteret; men der blev ikke 

foretaget yderligere. 

 

Beretning for aktiviteter i Skødstrup Sogns Jagtforening 2018 

 

Året startede lidt negative, idet vi var nødt til at aflyse et planlagt jagttegnskursus i foråret 2018, der 

var ikke tilstrækkelige tilmeldinger. Vi har forsøgt at samle et hold til denne vinter, men heller ikke 

her har der tilstrækkelig interesse. 

 

Trofæaften den 15. februar 

 

Der mødte 17 medlemmer op og hornblæserne spillede et velkomststykke. 

 

Der blev stemt til de forskellige kategorier af trofæer: 

 

 Vinderen af Bedste Danske buk blev – Torben Mosgaard med en seksender (diplom) 

 Vinderen af Bedste udenlandske trofæ blev – Christopher Zielinski 

 Vinderen af Det sjoveste trofæ blev – Michael Nielsen 

 

Vinderne fik en flaske vin og alle havde lejlighed til at fortælle om Deres jagtoplevelser.  

Herefter var foreningen og sponsorer vært ved en let anretning. Tak til sponsorerne. 
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Besøg hos Nystrøm og Krabbe den 21. marts 

 

Her deltog ca. 30 medlemmer som var mødt op i forretningen i Trige. 

Niels bød velkommen og orienterede om aftenens forløb med gode tilbud, gætte konkurrence samt 

ost og pølse bord med øl, vin og vand til fri afbenyttelse. 

 

I løbet af aftenen spillede hornblæserne et par jagt signaler for medlemmerne. 

 

Der blev snakket og handlet livligt ligesom oste og pølse-bordet var godt besøgt. 

 

Tak til Henning og Niels for et særdeles godt arrangement. Vi må komme igen den 20. marts i år. 

 

Bukkemærke skydningen den 15. april I Allingåbro 

 

19 mand mødte frem til morgenbordet. Efter kaffen gennemgik Michael Nielsen sikkerheds 

procedure for skydningen. 

 

Der blev skudt til 1 guld mærke med egeløv – 10 guld og 8 sølv det må siges at være et flot resultat. 

 

 Årets bukke skytte 2018 blev Mogens Hastrup med det flotte resultat 60/29 guld med 

Egeløv (diplom og vin) 

 

På de to træningsaftner inden var der 31 skytter igennem. Det er dejligt, at der kommer så mange 

medlemmer til træning og indskydning, men der er plads til flere. 

 

Vi skal huske når vi kommer til skydebanen og inden vi er gået ind – skal riflerne tages ud af etuiet 

og låsen udtaget/åben. Det kan med de nye stramninger på banen ellers medføre bortvisning. 

 

Hjortebanen den 21. april i Grenå 

 

15 mand var tilmeldt, men kun 13 mødte på banen i Grenå. Første runde bestod af 10 skud til den 

løbende hjort og anden skydning af 4 skud til vildsvin. Det samlede resultat for de to skydninger 

blev sådan, at vi måtte ud i omskydning mellem Thom Jørgensen og KA Hansen. Thom Jørgensen 

vandt omskydningen, og blev dermed pokalmester 2018. (diplom og vin til Thom) 

 

I den efterfølgende hjortemærke skydningen blev der skudt til 2 bronze mærket. 

 

Bukketræf den 16. maj 

 

Vi afholdte traditionen tro årets bukketræf i klubhuset. Her mødte 13 jægere op, men desværre 

ingen buk, selv om vejret var perfekt.  

 

Under kaffen og rundstykkerne fik vi dog lejlighed til at høre de spændende oplevelser som 

medlemmer havde haft på årets første bukke jagt. 

 

Pokalskydning med hagl den 16. juni i Falkær 

 

I alt 5 fra foreningen mødte til Pokalskydningen. Der blev skudt til 40 duer og derefter en runde 

trapskydning. 
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 Michael Nielsen blev bedste skytte med 31 duer i pokalskydningen. (diplom og vin) 

 Trap skydning blev vundet af Leif Madsen med 19 duer. (diplom og vin) 

 

Vinsmagning 22. november 

 

Det var den 25. vinsmagningen i træk i Plantorama i Egå og der var ca. 80 deltagere. 

 

Aftenen blev indledt af Skødstrup Sogns Jagtforenings hornblæsere. 

 

Henning Møller fra Meny i Rønde fortalte om aftenens vine. Middagen blev også leveret af Meny 

og den bestod af en reje cocktail, og hovedretten var oksefilet af skovkvæg fra Mols samt 

flødekartofler og salat. 

 

I løbet af aftenen blev der solgt lotterier, med fine præmier skænket af Vibholm Guld og Sølv samt 

blomster og vinpræmier. 

 

Jagtforeningens hornblæsere sluttede aftenen med et par signaler. 

 

Jagter 

 

Et konsortium i foreningen har i et forsøg på at få andre konsortier til at invitere medlemmer af 

foreningen med på jagt, hvis der er plads og mulighed for det, i alt har 21 medlemmer af foreningen 

været med på jagt i Smouen. Tak til konsortiet. 

Der har ikke været afholdt rævejagter eller regulering af ræve i foreningen i 2018. 

 

Hjemmesiden 

 

Hjemmesiden (www.skoedstrupjagt.dk) har haft 3764 sidevisninger i løbet af året, det er her man 

finder foreningens arrangementer, aktiviteter og referater mv. 

 

Tak til vores annoncører på hjemmesiden, der er dog plads til mange flere, så skulle man have lyst 

til at støtte foreningen er man velkommen. 

 

Privatlivspolitik 

 

Skødstrup sogns jagtforening har også, som alle andre, der har personer registreret en 

Privatlivspolitik. 

 

De nærmere regler for registrering og opbevaring af data kan ses på hjemmesiden.  

 

Facebook 

 

"skoedstrup SJ" bliver flittigt brugt, og alle der ikke er medlem af gruppen opfordres til at melde sig 

til Claus Haase, der er foreningens web-ansvarlige, det er her, man får de hurtige informationer om, 

hvad der sker i foreningen. 
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Nye vedtægter 

 

På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at modernisere foreningens vedtægter. 

Ændringerne er nu godkendt i Jægerforbundet. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden, ligesom der 

er trykt et mindre antal, som interesserede kan få udleveret.  

 

Huset 

 

I huset har vi fået installeret en anden opvaskemaskine, idet der var overgang i den gamle. 

Der har været problemer med vandforsyningen, idet der har været en utæthed på vandrøret 

umiddelbart efter vanduret i brønden uden for huset. Der forhandles for tiden med Aarhus vand og 

kommunen (udlejer) om, hvem der skal betale for ca. 80 kbm. vand. 

 

I forsøget på at øge vores indtægter vil jeg gøre opmærksom på, at huset kan benyttes til private 

arrangementer mod betaling, hvis man er medlem i foreningen. 

 

Hornblæserne 

 

Foreningens hornblæsere under ledelse af Kjeld Nørgaard har øvet sig flittigt i årets løb, og de skal 

have tak for, at de stiller op, når der en anledning.   

 

Medlemsstatus 

 

Der er pr. 010119 i alt 203 medlemmer i foreningen, det er kun en mindre end for et år siden, og jeg 

håber vi har vendt udviklingen med tilbagegang i medlemstal. 

 

Skødstrup sogns Jagtforening er medlem af Jægerrådet Aarhus, der hvert år i januar afholder 

årsmøde. Der er adgang for alle medlemmer, og det er bla. her de kommunale jagter fordeles, så er 

man interesseret i at komme på kommunal jagt, skal man deltage i mødet, eller møde op til 

jagtforeningens generalforsamling, hvor der foretages lodtrækning om en af de få pladser 

foreningen får tildelt. Mødet blev i år afholdt den 17. januar, så vær opmærksom til næste år.   

 

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde, og tak til 

vores sponsorer, og alle dem, der støtter og hjælper til ved vores arrangementer, uden jer var der 

ingen forening. 

 

Hermed overlader jeg min beretning til forsamlingen. 

 

Ad 3. Generalforsamlingen godkendte regnskabet (se regnskabet nedenfor): 
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Ad 4. Der var ikke modtaget forslag til dagsorden. 

 

Ad 5. Generalforsamlingen diskuterede et forslag fra medlem om kr. 50 i kontingentforhøjelse. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Ad 6. Samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg. 

 

Ad 7. Suppleant til bestyrelsen på valg modtog genvalg. 

 

Ad 8. Poul Hegelund modtog genvalg til revisor, og Henning Møller modtog genvalg til revisor 

suppleant. 
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Ad 9. Eventuelt: 

 I forlængelse af diskussion ovenfor vedr. øget foreningskontingent, blev der forespurgt hvor 

niveau på ”omsætningen” af medlemmer befandt sig. Formanden svarede, foreningen for 

nuværende består af 203 medlemmer, af hvilke ca. 10 - 15 personer tilgår/fragår årligt. 

Foreningen har 1 medlem færre end sidste år. 

 Jagttegns undervisning er i år ligeledes aflyst, grundet manglende tilmelding. Et medlem 

forespurgte, hvordan SSJ som forening gør opmærksom på kursus. Claus Haase, som IT 

ansvarlig, gennemgik div. medier, hvor SSJ annoncerer kursus. Medlem foreslog ligeledes, 

at foreningen kommunikerer via Facebook site: ”8541”, hvilket blev noteret. 

 Et medlem kommenterede den manglende tilgang af nye medlemmer derhen, at bede 

foreningens medlemmer på tværs af div. medlemskaber af jagt konsortier, andre foreninger 

osv., at anbefale SSJ medlemskab. 

 

 

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

 

Traditionen tro blev der afholdt pause efter punkt 3, hvor foreningen var vært ved en forfriskning. 

Ligeledes efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et lettere traktement. 

 

Referent 

Kjeld Nørgaard 

 

 

 

Gert Thomasen  Kjeld Nørgaard  Jens O. Pedersen 

Formand   Næstformand  Dirigent 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


