Hinnerup og Omegns Jagtforening
Generalforsamling 2022
Generalforsamling blev afholdt fredag den 25. februar 2022 kl. 19 i Søften Forsamlingshus
Der deltog 40 medlemmer af foreningen

1. Valg af dirigent
Torben Overgaard blev valgt, og han udpegede straks Jens Egebro, Poul Christensen og Gitte
Eskelund som stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære
generalforsamling
Medlemstallet er uændret på 367, men ikke alle har endnu betalt kontingent.
Skydebanen
I september 2021 blev der for første gang afholdt haglskydeprøve på vores skydebane. Der
afholdes prøve igen den 25. juni 2022. Det betyder, at der vil komme rigtig mange nye jægere til
aspirantskydningerne.
Betalingsanlægget er installeret med støtte fra skydebanepuljen, og det bliver snarest introduceret
for vore hjælpere.
Vi har fået en ny miljøgodkendelse. Det betyder, at vi kan holde åbent noget mere end tidligere. Men
det er med den betingelse, at vore volde bliver forhøjet, og vi skyder med patroner, der ikke larmer
mere end 118 dB. Projektet med forhøjelse af voldene er blevet forsinket, fordi kommunen har
betinget sig, at den anvendte jord skal være ren.
Forslaget om at indbygge et riffelrør i voldene har bestyrelsen lavet en grundig analyse af.
Konklusionen blev, at projektet både vil blive meget dyrt, og ikke vil kunne betale sig. Der er ikke
mulighed for at opnå støtte til sådan et projekt.
Riffelskydning
Obligatorisk riffelskydeforløb var en succes sidste år, som vi regner med at fortsætte. Vi har
planlagt, at vi vil prøve at arrangere introduktion til riffelskydning for nye jægere.
Feltskydning har en lille trofast flok deltaget i de sidste tre år, men det er usikkert, om der bliver en
mulighed i 2022.
Hundetræning
I 2021 havde vi mange deltagere til hundetræning. Det var en succes, at Martin startede træning for
hvalpe.
Efter flere års bestræbelser ser det nu ud til, at vi kan få en ”hundesø” i Søften. Kommunen skal
anlægge et regnvandsbassin umiddelbart vest for skydebanen. Sammen med DCH er vi i dialog om
indretning og anvendelse.
Jagttegnsundervisning
I 2021 havde vi et rigtig stort hold, der desværre blev hæmmet af Corona-restriktioner. Det
nystartede hold har 13 deltagere, og vi regner med at undervisningen på skydebanen kan
gennemføres planmæssigt.
Jesper er blevet færdiguddannet, og han trækker rigtig godt sammen med Aage.
Hornblæsning
Vores band er meget efterspurgt ved mærkedage og begravelser. Den største begivenhed i 2021
var DM i vildtretter. Vi blæste ved flaghejsning, vildtparade og for vinderholdet.
På det netop startede forårshold har vi 24 aktive blæsere. Ved duelighedsblæsning den 3. april skal
vi forsvare vort kredsmesterskab. Der er desuden planer om at deltage i en konkurrence i Tyskland i
juni måned.
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Regulering
I 2021 blev der nedlagt 227 rågeunger. Tilladelsen til regulering var underlagt nogle meget
restriktive vilkår, som vi forhåbentlig får lempet til den kommende sæson.
Mårhund: Der er opsat 5 kameraer i Hinnerupområdet. Mulighederne har ikke været optimale, så
der er desværre ikke nedlagt mårhunde i 2021.
Jægerrådet har af kommunen fået midler til at styrke regulering. Der er indkøbt noget udstyr til
udlån, og der vil blive arrangeret kursus i, hvordan man kommer i gang med reguleringen.
Ny og ungjægere
Vore aspirantskydninger er en succes, og vi forventer stor tilslutning op til den kommende
haglskydeprøve.
Jagterne ved Hobro går godt, og i 2021 blev planlagt 4 jagter, som alle blev udsolgt. Det blev derfor
besluttet at udbyde en ekstra jagt, som også hurtigt blev besat. 45 nyjægere og 20 hjælpere har
bidraget til nogle rigtig gode jagter, og der blev nedlagt vildt næsten hver gang.
Kommunejagterne rundt om skydebanen er kommet i gang igen, og her ved den sidste jagt blev der
nedlagt fire stk. råvildt.
Trofæaften og foredrag
Efter at vi måtte aflyse denne begivenhed to gange, bliver det endelig til noget på onsdag den 2.
marts fra kl. 18. Der bliver vinsmagning, trofæer samt foredrag af Christian Hjort fra ”Alene i
vildmarken. Endvidere har vi onsdag den 27. april kl. 19 et foredrag om vildsvinejagt i Spanien.
Kommunikation
Vores nye hjemmeside er kommet op at køre med en kalender, der viser alle vore arrangementer.
Arrangementerne kan også findes på Jægerforbundets kalender ligesom det kan ses på
”Jægerappen” på smartphone. Arrangementerne bliver bragt i Jægers Medlemsblad og ved
annoncer i Lokalavisen.
Økonomi
Foreningens økonomi har igen i 2021 været meget god. Der er er overskud på godt 76.000 kr. af
driften. Så er der investeret godt 90.000 kr. i betalingsanlægget og vi har fået tilsagn fra
skydebanepuljen på godt 40.000 kr. Med en egenkapital på over 350.000 kr. behøver vi ikke holde
igen med at iværksætte omkostningskrævende aktiviteter. Vi vil gerne sætte mere i gang, men det
kræver, at medlemmerne vil deltage aktivt og vil stå for nogle af opgaverne!
Til sidst vil vi gerne takke vore mange hjælpere, sponsorer og medlemmer for den opbakning de
giver jagtforeningen i dagligdagen. Vi vil gerne opfordre endnu flere medlemmer til at give en hånd
med først og fremmest på skydebanen.
Dirigenten efterlyste kommentarer til beretningen og kunne herefter konstatere, at beretningen var
godkendt.

3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik hovedtræk af det omdelte regnskab på basis af bidragene fra de enkelte
aktiviteter. Stort set alle aktiviteter havde givet overskud, og investeringen i betalingsanlægget
havde ikke påvirket regnskabet væsentligt negativt, idet der var tildelt kr. 40.000 fra
Skydebanepuljen. Egenkapitalen udgør ca. 350.000 kr. og har udvist stigning de seneste fem år.
Dirigenten efterlyste spørgsmål hvorefter han kunne konstatere, at regnskabet var godkendt.

4. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogen indkomne forslag.
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5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent for 2023
Kassereren opremsede de af bestyrelsen planlagte aktiviteter og det afledte budget. Budgettet er
anlagt forsigtigt, og det ender med et overskud på ca. 33.000 kr. Han fremhævede, at der i de
kommende år bliver krav til oprydning på skydebanen, hvilket vil koste ca. 15-20.000 kr.
Bo Jensen spurgte, om bestyrelsen havde nogen planer vedrørende buejagt eller genladning af
riffelpatroner. Efter nogen drøftelser blev det foreslået, at bestyrelsen kunne efterlyse medlemmer
med interesse i de pågældende emner, og som kunne bidrage med igangsætning af nye aktiviteter
på området.
Kontingentet, der hidtil er blevet fastlagt som en procent af kontingentet til Jægerforbundet, blev
fortsat foreslået som 25 % af kontingentet til Jægerforbundet. Dette bidrager med omkring kr.
45.000 til budgettet. Generalforsamlingen godkendte dette for året 2023.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten efterlyste forslag til valget af bestyrelsesmedlemmer. Brian Løfgren og Rene Adler var
villige til genvalg, mens Lars Bak ønskede at trække sit kandidatur på grund af stort arbejdspres.
Den nuværende suppleant Jesper Nøjsen blev herefter foreslået, ligesom Bo Jensen ønskede at
stille op.
Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren og generalforsamlingen skred til afstemning.
Resultatet blev, at Brian Løfgren, Rene Adler og Jesper Nøjsen blev valgt.

7. Valg af suppleanter
Tidligere suppleanter Mads Petersen og Frederik Staun genopstillede. Desuden blev Bo Jensen og
Lars Bak opstillet. Efter afstemning blev rækkefølgen herefter:
1. Lars Bak, 2. Bo Jensen, 3. Mads Petersen og 4. Frederik Staun.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Torben Overgaard blev genvalgt som revisor og Holger Hansen blev genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt
Holger Hansen foreslog, at der i ugerne op til Haglskydeprøven afsættes flere instruktører til
betjening på de almindelige skydeaftner.
Arne Pilgaard spurgte, om bestyrelsen havde arbejdet med en rovdyrspokal, men på grund af
corona og andre sager, var dette blevet nedprioriteret.
Arne Pilgaard foreslog, at foreningen overvejede at festligholde sit 90 års jubilæum – gerne med
indspil fra Jagthornsgruppen.
Formanden kunne herefter uddele følgende hæderstegn:
50-års diplom til Arne Pilgaard.
25-års diplomer til Knud V. Pedersen, Søren Rasmussen, Martin Bille, Buller Jelsgaard og Brian
Pedersen.
Foreningens Initiativpokal blev tildelt Martin Bille for hans store indsats for at få hundetræning af
hvalpe op at stå. Siden efteråret 2020 har dette været et tilbud i foreningen, som tre hold af
hvalpeejere har nydt godt af. Martin er endvidere i gang med Jægerforbundets uddannelse som
Hundeinstruktør.
Chr. Gottlieb-Petersen
Referent

Torben Overgaard
Dirigent
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