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Referat af Generalforsamling den 17. marts 2022 
 

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: Kjeld Nørgaard, Michael Nielsen, Carsten Vibholm og Claus 

Haase 

7) Valg af suppleant: På valg: Niels Jørgen Jensen 

8) Valg af en revisor og en revisor suppleant: Kristian Thiede og Thomas Thomasen 

9) Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen havde i alt 22 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen. Der var omdelt kopi 

af dagsorden samt årsregnskab til alle deltagere, efter ønske fra seneste generalforsamling. 

Grundet sygefravær af den siddende formand bød næstformanden 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: 

Beretning for Skødstrup Sogns Jagtforening 2021 

 

Denne beretning bliver meget kort, idet Corona pandemien var skyld i, at generalforsamlingen for 

2020 ikke kunne afholdes som normalt i januar 2021, men måtte udskydes til efteråret, hvor det 

igen blev forsvarligt at mødes i større forsamlinger, derfor blev generalforsamlingen afholdt den 4. 

november 2021. 

 

Formandens beretning, skal ifølge lovene i Danmarks jægerforbund, omhandle tiden siden sidste 

Generalforsamling i foreningen. Jeg vil dog kort omtale aktiviteterne i hele 2021, så alle er 

orienteret om, hvad der er sket i løbet af året. 

 

Coronaen lagde en dæmper på aktiviteterne gennem det meste af året, men der blev dog afholdt 

riffelskydning i Allingåbro med 27 deltagere den 18. april med Tommy Kessler som bedste skytte 

med 60/26 point. 

 

Skydningen til løbende hjort i Grenå blev afviklet den 26. april med 10 deltagere og Michael 

Nielsen var bedste skytte. 

 

Vi havde en hyggelig aften ved Nystrøm og Krabbe den 29. april, hvor 25 medlemmer var mødt op. 

 

Den 16. maj havde vi bukketræf her i hytten, med kaffe og hyggeligt samvær. Der var ingen af de 

16 fremmødte der havde skudt buk denne 1. morgen i jagten. 
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Pokalskydningen med hagl blev afviklet den 24. august, hvor Michael Nielsen blev bedste skytte 

både i jagt og trap skydningen. Pokaler/diplomer til vinderne blev uddelt under generalforsamlingen 

den 4. november. 

 

Efterårets planlagte vinsmagning måtte desværre aflyses på grund af manglende tilslutning. Jeg 

havde set frem til det nye samarbejde med Meny i Risskov, som vi havde indgået aftale med, men 

vi forsøger at gennemføre vinsmagningen igen 17. november i år i Skødstrup forsamlingshus. 

 

Michael Nielsen er blevet uddannet som skydeinstruktør, og det er muligt af få ham til at hjælpe 

med at gennemgå den obligatoriske riffelprøve, ligesom han vil være at finde på riffelbanen til 

foreningens arrangementer. 

 

Den 24. februar 2022 afholdt Jægerråd Aarhus årsmøde i Vejlby Risskov hallen. Skødstrup Sogns 

Jagtforening er medlem af Jægerråd Aarhus, der består af jagtforeningerne i Aarhus 

kommune. Det er rådet der bl.a. fordeler jagterne på de kommunale arealer, og det er muligt at 

komme med på disse jagter, ved fremmøde på årsmødet, men jagtforeningen har fået 6 pladser 

yderligere, der fordeles blandt de interesserede ved lodtrækning senere i aften. 

 

Jagtforeningen har i øjeblikket 181 medlemmer, og jeg vil gerne opfordre nuværende medlemmerne 

til at gøre en indsats for at skaffe flere nye medlemmer. 

 

Der skal lyde en tak til vores sponsorer for støtten, ligesom jeg gerne vil takke foreningens 

hornblæsere for altid at møde op ved foreningens arrangementer. Jeg vil også sige tak til bestyrelsen 

for det gode samarbejde. 

 

Jeg vil hermed overlade beretningen til generalforsamlingen. 

 Beretningen blev vedtaget. 

Ad 3. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
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Ad 4. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

Ad 5. Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent til foreningen; men efter en kort debat med 

forslag fra salen: + kr. 50,00 – + kr. 25,00 – afvente – pristalsregulering (dette forslag blev under 

debatten ændret til ”betænkning fremad”) blev det vedtaget at hæve kontingent med kr. 50,00 pr. 

medlem. 

Ad 6. Samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg. Carsten Vibholm ønskede at 

fortsætte som suppleant, hvorefter Kasper Hovgaard accepterede, at overgå fra suppleant til medlem 

af bestyrelsen. 

Ad 7. Suppleant til bestyrelsen på valg (Niels Jørn Jensen) modtog genvalg. Herudover valgtes til 

suppleant: Carsten Vibholm.  

Ad 8. Christian Thiede blev valgt til revisor, og Torben Thomasen modtog valg til revisor 

suppleant. 

Ad 9. Eventuelt: 

 Medlem af bestyrelsen, og foreningens repræsentant i Jægerråd Århus, Michael Nielsen 

kommenterede afholdelse af seneste møde i jægerrådet, hvor der blev valgt ny formand. 

Skødstrup Sogns Jagtforening har modtaget 6 pladser til jagter i Århus Kommunes skove. 

Disse jagter blev fordelt blandt interesserede fremmødte ved dagens generalforsamling. 

 Carsten Vibholm udloddede herudover en gæsteplads til den kommende sæson på Meilgaard 

Gods. Ole Nørskov blev den heldige vinder. 

 Medlem Henning Møller ønskede fremadrettet formuleringen vedr. medlemmer af 

bestyrelsen, der er på valg til at lyde: ”er villig til genvalg”. 

 Medlem Lars Eeg foreslog, at foreningen overvejer installering af ”vandfri urinal” for at 

mindske forbrug af vandtank. 

 Lars Eeg bad bestyrelsen drage omsorg for, at der blev gennemført service-check på 

varmepumpe. 

 Næstformanden fremhævede kommende arrangementer hos Nystrøm & Krabbe den 

04.04.2022 og diverse skydebane arrangementer. 

 Medlem Henning Møller anbefalede kontakt til HEI for i fællesskab, at anmode Århus 

Kommune om udbedring af tilkørselsvej til klubhusets P-plads. 

Dirigenten 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 

 

 

 

 


