Hinnerup og Omegns Jagtforening
Referat af Generalforsamling afholdt 28. februar 2020 i Grundfør Forsamlingshus
I generalforsamlingen deltog 43 medlemmer.
1. Valg af dirigent
Johannes Aarestrup blev valgt.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling
Ved årsskiftet havde foreningen 344 medlemmer, hvilket er 1 mere end sidste år.
Af den omdelte Aktivitetsliste fremgår alle de aktiviteter, som vi har haft i året 2019. Vi vil i
beretningen lægge vægten på de nye tiltag samt planer for det kommende år.
Skydebanen
Vi har i år etableret alarm på skydebanen. Den dækker såvel klubhuset som containeren og
våbenskabene. Det har været et større projekt, som både har kostet tid og penge, men nu ser det
ud til at fungere. Det lever nu op til politiets krav, og vi har fået vores våben registreret. Vi har fået
skydebanen miljøgodkendt, og den er også godkendt til bueskydning. Aktiviteten på skydebanen har
været lidt lavere end tidligere, men der har til gengæld været rigeligt træk på vores flittige hjælpere.
Vi har et stort behov for flere hjælpere, der bare skal tegne sig for et par aftener om måneden. For
dem, der vil være hjælper i 2020, arrangerer vi den 18. april en hjælperdag på skydebanen. Her får
vi besøg af Jægerforbundets protræner. Vi regner med at det bliver en rigtig god oplevelse.
Riffelskydning
Som noget nyt havde vi i september en tur til Skydearenaen i Skjern. Der var 8 skytter på holdet, og
vi fik en rigtig god oplevelse. Både denne tur, turene til Vingsted og til Jagtfeltskydning planlægger vi
at gentage i år.
Bueskydning
Vores bueskydning er i år blevet en del af tilbuddet fra Ungdomsskolen, som vi har et godt
samarbejde med. Vi fortsætter dette samarbejde, og vi håber, at vi i fremtiden kan tilbyde
undervisning til bueprøven.
Jagthunde
Sidste år indbød vi til foredrag i forbindelse med starten på hundetræningen. Der mødte 40 mand til
interessante indlæg om træningsprincipper og pleje af hunden. Dette gentager vi i år den 18. marts
med to foredrag på Hinnerup Bibliotek.
Jagthorn
Vores dygtige ”guld-gruppe” fik førstepladsen og pokalen ved duelighedsblæsning i Kreds 3 i marts.
I år satser vi på at deltage i Forbundsmesterskabet i København! Instruktørerne i jagthorn tog sidste
vinter initiativ til at ansøge Nordeafonden om støtte til aktiviteten. Det førte til, at vi i juli måned
modtog en check på 25.000 kr. Vi er derfor ved at anskaffe nogle nye jagthorn, som begyndere kan
låne i den første sæson.
Trofæaften
Ved sidste års generalforsamling blev besluttet, at et foredrag i forbindelse med trofæaften skulle vi
arbejde videre med. Derfor havde vi i januar fået fat i Jørgen ”Nak og Æd” Skouboe og en
vinsmagning. Det blev en succes, da vi havde 74 deltagere i Uhresalen. Vi havde også nogle
særdeles fine trofæer.
Ny- og ungjægere
Bestyrelsen satser hårdt på at arrangere nogle gode tilbud til vores jagttegnsaspiranter. Derfor gør vi
meget ud af skydeinstruktion både før og efter jagtprøven. Vores jagter for nye jægere er blevet et
tilløbsstykke. Vi har deltagere fra det meste af landet. Disse aktiviteter vil vi fortsætte med, og vi
håber dermed på, at vi kan fastholde nogen af vores egne kursister.
Kommunikation
Bestyrelsen håber, at vores kommunikation via hjemmeside, Facebook, medlemsbladet Jæger samt
nyhedsbreve og sms når ud til vores medlemmer? Brugerne ligger på et stabilt niveau. I det
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kommende år vil vi gå over til en ny platform for hjemmesiden. Den er stillet gratis til rådighed af
Jægerforbundet, og vi vil deltage i en testfase i den kommende tid.
Jægerråd og Jægerforbundet.
Favrskov Jægerråd har ikke været så aktivt i det forløbne år. Men nu ser det ud til, at der kommer
gang i bekæmpelsen af mårhunde. Favrskov Kommune har bevilget 30.000 kr. til arbejdet. Der var
et meget spændende foredrag i tirsdags, og Jægerrådet efterlyser interesserede til at indgå i
bekæmpelsen. I Jægerforbundet arbejdes der med beskrivelse af en ny struktur, som vil blive
debatteret i løbet af 2020. Hovedbestyrelsens oplæg er nu tilgængeligt på Jægerforbundets
hjemmeside. Til sommerens Repræsentantskabsmøde er der formandsvalg. Der er indtil videre
opstillet to kandidater, som vil blive præsenteret på Kredsmødet den 3. marts.
I den efterfølgende debat blev det foreslået, at foreningen ansøgte om at få del i de 30.000 kr. til
bekæmpelse af mårhund. Der var kommentarer til at sms-tjenesten ikke altid var rettidig samt at der
burde ryddes op i gamle meddelelser på hjemmesiden. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen kunne godkende beretningen.
3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede regnskab til godkendelse
Kassereren fremlagde hovedtallene fra regnskabet, og han konstaterede, at der var et overskud på
omkring 70.000 kroner. Derfor foreslog bestyrelsen at reservere 50.000 kr. til betalingsanlæg.
Efter enkelte afklarende bemærkninger kunne dirigenten konstatere at regnskabet var godkendt.
4. Indkomne forslag
Efter rådgivning fra Jægerforbundet foreslog bestyrelsen at justere vedtægterne på to punkter, så
det er revisorernes opgave at gennemgå og kommentere regnskabet. Dette blev godkendt uden
bemærkninger.
Bestyrelsen har i nogen tid arbejdet med at undersøge mulighederne for at etablere et
betalingsanlæg på skydebanen. Bestyrelsen fremhævede fordele og ulemper herved, men kunne
også konstatere, at der bliver tale om en ganske betydelig investering af foreningens formue. Derfor
bad bestyrelsen generalforsamlingen om at tage stilling til eventuel igangsættelse af projektet.
Generalforsamlingen stillede opklarende spørgsmål til elektronisk opgørelse af skudantallet, at der
ikke altid vil være nogen til at skrive resultater, samt at det vil være muligt at købe sig til en
instruktør. Derefter konstaterede dirigenten, at bestyrelsen arbejder videre med projektet.
5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent
Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til aktiviteter og budget for 2020 samt foreslog
uforandrede kontingenter for 2021. Generalforsamlingen besluttede, at kontingentet i 2021 skulle
være 25 % af kontingentet til Jægerforbundet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Rene Adler, Brian Løfgren og Lars Bak. Disse blev alle genvalgte.
7. Valg af suppleanter
Generalforsamlingen opstillede tre kandidater, hvorefter dirigenten gennemførte skriftlig afstemning.
Resultatet blev, at Frederik Staun og Mads Petersen blev valgte.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Arne Pilgaard blev valgt i 2019. Torben Overgaard var derfor på valg, og han blev genvalgt.
Som suppleant blev Jens Muxoll genvalgt.
9. Eventuelt.
Formanden uddelte 4 25-årstegn og 3 40-årstegn/æresmedlemmer. (fremgår af hjemmesiden)
Foreningens Initiativpokal blev tildelt Torben Overgaard for hans indsats indenfor Jagthorn.
29. februar 2020
Chr. Gottlieb-Petersen
Referent

Johannes Årestrup
Dirigent
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