Hinnerup og Omegns Jagtforening
Referat af Generalforsamling den 22. februar 2019 i Grundfør forsamlingshus.
I generalforsamlingen deltog 37 medlemmer.
1. Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte Johannes Årestrup som dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling
Formanden Kenneth Sørensen aflagde bestyrelsens beretning: Bestyrelsens beretning fokuserer
på nye aktiviteter. Af den omdelte aktivitetsoversigt fremgår detaljer og på hjemmesiden vises
resultater fra de enkelte aktiviteter. Ved årsskiftet havde foreningen registreret 343 medlemmer,
hvilket er et plus på 27.
Flugtskydning
Bestyrelsen besluttede at indføre et miljøgebyr for skytter, der ikke er medlemmer, idet disse bør
være med til at betale for oprydning på banen. Nogle kunder var ikke tilfredse med dette. Emnet
blev diskuteret i Kredsen, og vi har fået accept fra Jægerforbundet til at gøre det på den måde,
som vi har gjort.
Bestyrelsen har fastsat nye regler for interesseskydninger. Fremover er der en beskrivelse på
vores hjemmeside, så kunderne kan reservere de planlagte tider der.
Bestyrelsen har arbejdet med at få de nødvendige tilladelser til opbevaring af våben og patroner på
plads i en dialog med Politiet. Vi har fået et stort pengeskab foræret, og vi er nu i gang med at
etablere et godkendt alarmsystem.
Aspiranterne skyder i hele marts, og så åbner skydebanen den 15. april. Skydetider på
hjemmesiden.
Formanden efterlyste hjælpere til vagter på skydebanen!
Riffelskydning
Skydning i Vingsted har været en succes, som fortsætter i 2019. Hvis der er konsortier eller
rejseselskaber, der ønsker en sådan skydning, så kan de blot henvende sig til foreningen.
For første gang havde vi i 2018 et hold med til jagtfeltskydning i Hevring. Vi deltager igen i år den
16. juni.
Den 17. august arrangerer vi en tur til Korsholm Skydearena, hvor man skyder til en film. Der er
plads til 8 mand, og vi skyder i to timer.
Bueskydning
Med vores nye udstyr til bueskydning arrangerede vi tre introduktionsaftner i 2018. Et areal på
trap-banen er blevet godkendt af politiet til bueskydning. I 2019 vil vi få mere gang i denne aktivitet.
Der er etableret et samarbejde med Favrskov Ungdomsskole om at udbyde kurser i det kommende
år.
Hundetræning
I 2018 afholdt vores hundeinstruktører for første gang en anerkendt apporteringsprøve i Lisbjerg
Erhvervspark. Ved den lejlighed blev der indstiftet en vandrepræmie i form af en meget fin
kastestang af kronhjort.
Hundeudvalget arrangerer nogle spændende foredrag i forbindelse med tilmelding til dette års
træning. Alle med interesse for jagthunde er velkomne den 12. marts kl. 19 i Kulturhuset.
Jagttegn, aspiranter og nyjægerjagter
Vores kursus i jagttegn kører godt, i et frugtbart samarbejde med ungdomsskolen. Vi skal give
kursisterne nogle gode oplevelser, så vi kan fastholde dem som ungdomsmedlemmer.
3-4 gange i sæsonen arrangerer vi lørdage på skydebanen med det ene formål at træne til
haglskydeprøven.
Vi arrangerer fire jagter om året – kun for nye jægere, der herved kommer på jagt med erfarne
jægere og lærer en masse. Det er en succes. Men det kniber med rettidig tilmelding og hjælpere.
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Uddannelse af instruktører
Bestyrelsen satser på at få uddannet flere instruktører. I 2018 fik vi en igennem i flugtskydning og
en i jagthorn og formanden har påbegyndt Jægerforbundets lederuddannelse.
Men det betyder også, at vi budgetterer med at sende flere interesserede af sted i 2019. Det
gælder til flugtskydning, riffel og hundetrænere.
Jægerrådet og kommunen
Jægerrådet har valgt ny formand, og Jørn Stougaard blev hædret med Jægerforbundets
Aktivitetsnål.
Bestyrelsen overvejer, om der skal startes regulering af mårhund. Er der nogen der ser tegn efter
mårhund, så meld det endelig til kommunen, for det er herfra, at det skal finansieres.
Vi arbejder på at få et nyt areal til hundetræning, da Århus kommune snart har solgt alle grundene i
Lisbjerg. Derfor har vi gennem Jægerrådet ansøgt Favrskov Kommune om et egnet areal, hvor der
kan anlægges en ”hundesø”.
Kredsen
Kredsen anskaffede sidste år en trailer med udstyr til bueskydning. Den har vi gjort brug af i
sæsonen.
I december indkaldte kredsen til møde om ideerne til et nyt skyttecenter i Tirstrup. Der blev
grundigt redegjort for de farer, som truer de eksisterende skydebaner i form af mere og strengere
miljøregler og støjgrænserne bliver udvidet. Det vurderes, at behovene for gode skydefaciliteter vil
stige i fremtiden. Derfor vil man gerne sikre sig, at der på måske 10 – 20 års sigt bliver mulighed
for at etablere sig med skydning på et sted, hvor det ikke kan genere nogen. Det er kredsen, der
skal stå for arbejdet.
Danmarks Jægerforbund
Som lokal jagtforening har vi meget gavn af at være med i Danmarks Jægerforbund. Det er her vi
kan hente faglig og juridisk hjælp, når vi har brug for det. Et af fokusområderne er rekruttering af
medlemmer.
Et andet fokusområde er uddannelse. Undervisningsmaterialet til jagttegn undergår i disse år en
stor udvikling. Organiseringen af instruktøruddannelserne er under stadig udvikling, og her benytter
vi os af mulighederne for at være med.
Arbejdet med en ny struktur blev sat i værk i 2018. Der har været holdt orienteringsmøder her i
efteråret, og mange ideer er på bordet. Det bliver centralt at sætte medlemmer og foreninger i
toppen.
Er informationen til medlemmerne tilstrækkelig?
I dag informerer vi via:
 Facebook. Vi har en åben side for alle og en lukket for jagttegnskursister.
 Hjemmesiden, hvor man også kan tilmelde sig mailservice og sms
Hjemmesiden har nu været oppe at køre på Jægerforbundets platform i 1½ år. Vi har ca. 2000
sidevisninger om måneden samt 150 månedlige brugere. Flugtskydning og kalenderen topper i
popularitet, men også siderne for nye jægere er hyppigt brugte.
Desuden benytter vi:
 Annoncer i Lokalavisen Favrskov
 Foreningsmeddelelser i Medlemsbladet Jæger
Vi har e-mail på ca. 190 af vores medlemmer via Jægerforbundet, og vi kan også sende SMS til de
kendte telefonnumre. Men alle skal aktivt tage stilling til, hvad de ønsker at få!
Trofæaften
For et par år siden begyndte vi at have et foredrag med på trofæaftenen. I 2018 var der rigtig god
tilslutning. Men her i 2019, hvor vi havde arrangeret et interessant indlæg om buejagt, da kneb det
både med trofæer og tilhørere.
Bestyrelsen spurgte generalforsamlingen, om trofæaftenen har overlevet sig selv?
Tak til instruktører, hjælpere, sponsorer og samarbejdspartnere.
Beretningen affødte følgende forslag og bemærkninger fra generalforsamlingen:
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Der skal være god tid til at instruere aspiranter til haglskydeprøve og andre, der trænger til
basal træning. Men der var overvejende stemning for, at dette skulle være på lørdage.
Beskriv på planen over skydetider, hvornår aspiranter vil kunne regne med grundig
instruktion. Vigtigt med god service til unge og nye, så de bliver aktive i foreningen.
 Forklaring på hjemmesiden om, hvad det indebærer at være hjælper (på skydebanen) samt
hvilke fordele det giver. Afholde et socialt arrangement for hjælpere.
 Det blev foreslået at genindføre en pokal for regulering af skadedyr.
 Tilslutning til at skrive ud til dem, som vi har mail og telefon på, og opfordre til at tilmelde sig
på hjemmesiden. De aktivitetsansvarlige kunne indsamle mail og telefon på dem, der
ønsker at få nyhedsbrev og sms. Sende sms ud hyppigere om skydning (hver gang) og
andre kommende aktiviteter.
 Trofæaftenen skal bibeholdes med foredrag – eventuelt i foreningens egne lokaler
 Opbakning til at arbejde for et egnet areal til hundetræning med en sø, da det er en vigtig
aktivitet.
 Der blev opfordret til at afholde en gourmetaften – Vin og Vildt.
 Prisnedsættelse på ung- og nyjæger jagterne blev foreslået.
Derefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen kunne godkende beretningen.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Kasserer Erik Maegaard konstaterede, at 2018 havde resulteret i et overskud på 22.000 kr. Han
gennemgik derefter hovedtallene for de enkelte aktiviteter. Der var underskud på foreningen
generelt og på skydebanen, mens de øvrige aktiviteter var endt med at give overskud.
Kassereren viste en oversigt over resultater på skydebanen – foreningens største aktivitet – som
det er blevet de sidste 10 år – med skiftende under- og overskud. Endelig redegjorde han for
bestyrelsens procedurer for styring af økonomien.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4. Indkomne forslag (ingen)
5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent for 2020
Kassereren viste de aktiviteter, som bestyrelsen har planlagt for 2019. Derefter fremhævede han
tallene for de enkelte aktiviteter, og han understregede, at der var tale om et forsigtigt budget.
Generalforsamlingen vedtog sidste år, at kontingentet skulle fastsættes om 25% af det kontingent,
som Danmarks Jægerforbund fastlægger i juni måned. Derefter viste han den relative fordeling
mellem medlemsgrupperne. Generalforsamlingen gav tilslutning til at fortsætte med de 25%.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kenneth Sørensen, Erik Maegaard og Chr. Gottlieb-Petersen blev alle genvalgt, mens Peter
Sørensen blev nyvalgt.
7. Valg af suppleanter
Ole Vinter og Poul K. Christensen blev valgt som suppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Arne Pilgaard blev genvalgt som revisor - Torben Overgaard blev valgt i 2018 for to år.
Som suppleant blev Jens Muxoll genvalgt.
9. Eventuelt
Formanden uddelte 25-års tegn til Aage Jensen.
Jørn Stougaard blev takket for sin mangeårige indsats i bestyrelsen og modtog en vingave.
Initiativpokalen blev uddelt til Buller Jelsgaard for hans initiativ til at apporteringsprøven kunne
afvikles i foreningens regi.
Chr. Gottlieb-Petersen
Referent
2019-02-24

Johannes Årestrup
Dirigent.
.
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