
 

Side 1 af 7 

Skødstrup Sogns Jagtforening | Skæring Strandvej 83 | 8250 Egå 

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

 

Referat af generalforsamling i SSJ den 23. januar 2020 

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: Carsten Vibholm, Michael Nielsen, Kjeld Nørgaard, Claus 

Haase 

7) Valg af suppleant.  På valg: Nyvalg pga. Claus Haases indtræden i bestyrelsen efter 

Lars Tofts dødsfald 

8) Valg af en revisor og en revisor suppleant 

9) Eventuelt 

9.1) Indlæg fra salen 

 

Generalforsamlingen havde i alt 29 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen. 

Foreningens jagthornsblæsere indledte generalforsamlingen. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og åbnede generalforsamlingen med at bede om et 

øjebliks tavshed til minde om afdøde medlem af foreningen og kasserer, Lars Toft Nielsen. 

 

Formanden 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 godkendt (se nedenfor).  

 

Beretning for Skødstrup Sogns Jagtforening 2019 

Jeg vil i beretning for Skødstrup Sogns Jagtforening kort gennemgå arrangementer og aktiviteter i 

2019. 

Trofæaften den 21. februar, der mødte 18 medlemmer op på denne aften med og uden trofæer, vi 

havde en hyggelig aften, hvor Jesper Kjær Illmand fra Danmarks Jægerforbund holdt et foredrag 

om Mårhunde. 

Der blev stemt om de medbragte trofæer, og Mogens Hastrup tog prisen for bedste danske buk, 

Bedste udenlandske trofæ blev leveret af Steen Schouborg Jensen, og den sjove blev leveret af Jens 

Skovmand. 

 Alle tre vindere modtog en fl. vin.  Diplom til Mogens. 
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Den 20. marts besøgte foreningens medlemmer Nystrøm og Krabbe. Der var lavet konkurrence til 

os, ligesom der var disket om med oste bord og div. drikkevare. Niels fortalt om den nye generation 

af vildtkameraer, der er kommet på markedet, og det var muligt at handle til fornuftige priser. 

Foreningens hornblæsere var mødt og spillede for os. 

Vi var på riffelbanen i Allingåbro den 4. og 10. april og havde mærkeskydning den 28. april.  

Der blev budt på morgenkaffe inden mærkeskydningen, en del medlemmer havde deltaget i 

træningen, men kun 17 mødte op til selve mærkeskydningen. Der er plads til flere, og jeg vil 

opfordre til, at alle riffelskytter møder op på banen, ikke mindst for vildtets skyld. 

Steen Schouborg sluttede som bedst skytte med 60 point i indledende og derefter 28 i stående 

skydning, hvilket gav ham guld med egeløv. Der blev i øvrigt skudt til 10 guld og 6 sølv mærker på 

dagen. 

 Diplom og vin til Steen. 

Løbende hjort i Grenå den 4. maj havde fuldt hold med 13 deltagere, et fint arrangement, hvor 

Kasper Hovgaard tog pokalen med 61 point.  

I den efterfølgende hjortemærkeskydning blev der skudt til 1 sølvmærke og 4 bronzemærker. 

Jeg vil gøre opmærksom på, at betaling skal være registreret inden deltagerne er tilmeldt 

hjortebanen. 

 Diplom og vin til Kasper  

Pokalskydningen med hagl den 2. juni på banen i Falkær havde begrænset deltagelse, men Michael 

Nielsen blev bedste skytte i jagtskydningen med 29 duer ud af 40 i 44 skud.  

Michael blev også bedst i trap skydningen, hvor han ramte 12 duer af 25.  

Jeg kan kun opfordre medlemmerne til at møde op på flugtskydningsbanerne, vi kan alle blive bedre 

til at ramme. 

 Diplomer og vin til Michael x2. 

Den 2. september afholdte Skæring kirke deres årlige høstfest. Jagtforeningens hornblæsere var 

inviteret til at spille diverse jagtsignaler for de mange fremmødte.  

Det er et samarbejde vi vil arbejde videre på i fremtiden. Det gælder også samarbejdet med 

jagtforeningerne Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå og Rosenholm, der bliver inviteret til at deltage i 

vores arrangementer som besøg hos Nystrøm og Krabbe, Vinsmagning og bekæmpelse af 

Mårhunde og flugtskydning, ligesom vi også kan deltage i flere af deres arrangementer. 

Vinsmagningen den 23. november, som blev afholdt i Skødstrup forsamlingshus, hvor der var 72 

deltagere. 
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Aftenen blev indledt af foreningens hornblæsere. 

Henning Møller fra Meny i Rønde fortalte om de 8 vine der var på programmet. Meny havde også 

leveret aftenens middag.  

I løbet af aftenen blev der solgt lotteri med meget fine præmier, der var sponsoreret af Vibholm 

Guld og Sølv, Plantorama og Meny i Rønde. 

Foreningens hornblæsere sluttede en fin aften af med et par signaler. 

Jagter: Vi måtte desværre meddele flere vindere af de kommunale jagter, der havde vundet jagter i 

forbindelse med Jægerrådet Aarhus årsmøde, at de måtte aflyses grundet stærkt forringede 

jagtforhold på stykket i Harlev. 

En gennemgang af foreningens rævegrave har vist, at stort set alle grave er ubrugelige, på grund af 

vand eller sammenstyrtning. Det har derfor ikke været muligt at gennemføre rævejagter i løbet af 

året. Medlemmer med interesse i rævejagt og vedligeholdelse af grave efterlyses. 

Foreningens hjemmeside: Claus Haase er web-ansvarlig i foreningen, og han står for redigering af 

hjemmesiden. 

Medlemmer, der ikke har oplyst mail adresse, og som ønsker at modtage sidste nyt fra foreningen 

bedes kontakte Claus.  

Der findes også en Facebook gruppe i foreningen hvor nyhederne kan læses.  

Huset: Som i kan se er huset blevet opdateret i løbet af året. Der er opsat et andet køkken, og der er 

sat trolltex på loftet, for at forbedre akustikken i rummet. Tak til de medlemmer, der hjalp i den 

forbindelse. 

Vi håber der nu er flere, der vil bruge huset fremover. 

Sidste år berettede jeg om en tvist med Aarhus vand omkring vores vandforbrug. Vandmåleren 

viste, at vi havde haft et forbrug på 83 kubikmeter vand i 2018. 

Det lykkedes at få vandværket til erkende, at de kunne have en del af skylden for vandspildet. 

Årsagen var en læk efter vanduret, der var opstået i forbindelse med deres udskiftning af vores 

vandur.  Jeg fik en aftale om, at vi fik eftergivet halvdelen af det målte forbrug. 

Hornblæserne under ledelse af Kjeld Nørgaard skal have tak for at de altid møder op og spiller til 

foreningens arrangementer, det gør det hele lidt mere festlig. 

Medlemsstatus: Vi kæmper fortsat for at holde på medlemmerne, men vi har haft en mindre 

nedgang i medlemstallet, vi er i øjeblikket 188 medlemmer i foreningen. Der er måske en naturlig 

forklaring, idet mere end halvdelen er over 60 år. 
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Jægerrådet Aarhus: Skødstrup Sogns Jagtforening er medlem af Jægerrådet Aarhus, hvor man hvert 

år i januar afholder årsmøde. Det er bl.a. her deltagelse i de kommunale jagter fordeles, så er man 

interesseret i at deltage i disse jagter, skal man møde op til årsmødet. 

Hvis der er ekstra pladser bliver de fordelt til foreningerne, som så kan fordele de tildelte pladser til 

medlemmerne. Årsmødet blev afholdt i går, så det er ikke muligt at deltage før til næste år, men de 

pladser vi evt. har fået tildelt fordeles i dag.   

Jeg vil gerne takke vores sponsorer, annoncører, og alle dem der støtter og hjælper til ved vores 

arrangementer, også en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2019. 

Til sidst vil jeg gerne udtrykke min sorg over at vi i foråret, mistede vores kasserer gennem mange 

år. Lars Toft Nielsen døde efter længere tids sygdom den 11. april. Han blev kun 59 år. Lars var en 

god ven og jagtkammerat og ikke mindst en stor arbejdskraft i foreningen lige til det sidste. Det 

viser meget fint hans store format, at han selv, få dage før sin død, ønskede at overdragede 

foreningens regnskab til vores nye kasserer. 

Æret være Lars minde. 

Hermed overlader jeg beretningen til forsamlingen.  

Ad 3. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
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Der blev stillet spørgsmål til den ændrede procedure til regnskab. Spørgsmålet blev stillet i 

forbindelse med ny kasserer, og dermed ændret fremstilling af regnskab. Andet medlem af 

foreningen henviste til, at regnskab her er et ”hobby” regnskab, og procedure har ikke nogen 

betydning, når bare der er fuld tillid til den siddende kasserer. 

 

Ad 4. Der var ikke modtaget forslag til dagsorden. 

 

Ad 5. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens anbefaling om uændret kontingent. 

 

Ad 6. Samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg. 

 

Ad 7. Nyvalgt suppleant til bestyrelsen: Niels Jørn Jensen. 

 

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

suppleant. 

 

Ad 9. Eventuelt: 

Formanden uddelte diverse diplomer til de af foreningens medlemmer, der havde vundet i de 

traditionelle konkurrencer som: Trofæ, hagl- og riffelskydning osv. (Se formandens beretning for 

flere detaljer). 

 

Michael Nielsen, der repræsenterer SSJ i Jægerrådet Århus, foretog lodtrækning af 5 jagter på 

Århus Kommunes arealer til medlemmer af foreningen, der var mødt frem til generalforsamlingen. 

Disse jagter var medbragt fra gårsdagens møde i Jægerrådet Århus. 

  

Michael Nielsen i egenskab af skyde-koordinator for foreningen, gjorde opmærksom på, at 

deltagelse i fremtidig skydning til løbende hjort i Grenå, afhænger udelukkende af fuld indbetaling 

på foreningens konto. 

 

Formanden tog ordet, og henviste til foreningens kommende arrangementer: Trofæaften den 20.02., 

hvor et indlæg af repr. for Danmarks Jægerforbund vil blive del af programmet. Indlægget vil 

omfatte: Natur- og Vildtpleje. 

 

Herudover henviste formanden til besøg hos Nystrøm og Krabbe i marts måned, og en evt. Whisky 

Smagning i april. 

 

Disse arrangementer er samtidig et led i det løbende samarbejde med nabo foreninger (TMHEJ og 

Rosenholm), hvor der gensidigt inviteres til disse og lignende arrangementer. 

 

Ad 9.1. Indlæg fra salen: 

Et medlem af foreningen gjorde opmærksom på, at der af det godkendte regnskab ikke må fremgå 

ordet ”Revideret”, da det iht. ny lovgivning i så fald, vil påkræve revision af autoriseret revisor. 

 

Foreningens aflysning af de traditionelle rævejagter, begrundet i div. graves tilstand blev spurgt til, 

og foreningens koordinator, Jens O., bekræftede flere af gravene enten var beskadigede, eller stod 

under vand, hvorfor en jagt på samme ikke er mulig. Han gjorde samtidig generalforsamlingen 
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opmærksom på, at han ikke kunne påtage sig arbejdet med at reparere disse grave, da det krævede 

en del fysisk arbejde. Han efterspurgte forsamlingen om at finde nyt medlem, der ville påtage sig 

opgaven. Der blev udtrykt ønske om at få kortlagt stederne for foreningens grave, så en proces med 

genopbygning måske kunne påbegyndes. 

 

Søren V. Christensen fremlagde sine planer om at lave et arrangement – en bustur til Nordjylland 

for foreningens medlemmer. Bestyrelsen bakkede op om oplægget, og afventer nærmere. 

 

Et medlem tog ordet, og takkede bestyrelsen for det gode arbejde. 

 

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.  

 

Uden for generalforsamlingen 

I forlængelse af generalforsamlingen, afholdt den genvalgte bestyrelse et kort møde, for at 

konstituere sig. Mødet resulterede i enighed om, at fortsætte uændret således: 

Formand: Gert Thomasen 

Næstformand: Kjeld Nørgaard 

Kasserer: Claus Haase 

Medlem: Carsten Vibholm, John Hovgaard Hansen, Michael Nielsen, Jens O. Pedersen,  

Suppleant: 1. Mogens Hastrup, 2. Niels Jørn Jensen. 


