
Referat af generalforsamling i Vejle Jagtforening, den 2. marts 2022. 

Generalforsamlingen blev afholdt på Fællessletgård (Vejle Golf Club), Ibækvej 46, 7100 
Vejle. Blæsergruppen Hallali indledte med kendte toner fra jagtens verden. Inden 
generalforsamlingen kl. 19. var der traditionen tro gule ærter med tilbehør. Efter de gule ærter 
var der et interessant indslag af Lars Buhl fra Vejle Jagthundesportsforening om 
hundetræning og de kurser der tilbydes. 

1. Valg af dirigent: Elisabeth Lemvigh blev foreslået og valgt. Dirigenten indledte med 
at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet på hjemmeside, Facebook og i 
Jægerbladet. 

2. Aflæggelse af beretning ved Formand Jens Tang Christensen:  

Formandens beretning 

Det er glædeligt, at vi nu igen frit kan mødes til aktiviteter i Vejle Jagtforening. Vi har lige nu 

375 medlemmer og det er en stigning fra sidste år, men desværre er 23 stadig i restance. 

Økonomisk går det som sædvanlig godt, men det vil Jan redegøre nærmere for. 

Riffelskydningen i Vingsted op til bukkejagten gik som sædvanlig godt og med stor 

tilslutning. Kim Hesel har koordineret og sørget for, at der hver skyde‐aften var pølser på 

grillen og en håndbajer eller sodavand. Det blev også til lidt bukkepral d. 16. maj. 

Af riffel‐instruktører råder vi nu over Tage, Jørgen Duncan, Kim Hesel og Rune Engsted. 

Desuden har Flemming Stig tilbudt sig som instruktør. Mogens Klyver har ønsket at stoppe, 

også med at jage, men vi takker ham for tro tjeneste gennem mange år. 

Jakob Færgemann har booket banen i Nørre Snede til bukkemærke‐skydningen 9. april, men 

han ønsker ikke mere at stå for dette, så vi har akut brug for en afløser. Borris‐stævnet 

bliver gennemført den 14. maj under ledelse af Brian Hansen, men han ønsker også at 

stoppe efter dette stævne, så også her er der brug for en afløser. 

På flugtskydningssiden gik vi lidt i stå sidste år, selv om vi stadig kunne skyde hos Skibet 

Jagtforening. Nu har vi imidlertid hyret Rasmus Bjergegaard til to arrangementer 

henholdsvis d. 25. juni og d. 13 august. 

Jagthornsblæsningen er en af foreningens mest stabile aktiviteter med 10 blæseaftner forår 

og efterår. Der er 20 aktive medlemmer, hvoraf de to er håbefulde unge begyndere, som 

ikke er bange for at stille op til duelighedsprøve. Jan Haugsted står støt for koordineringen 

ikke mindst af vores aktiviteter ’ud af huset’. Vi har været ude at spille 5 gange i efteråret. 

Det er mest til begravelser og runde fødselsdage i den høje ende, men vi blæser også fast til 

vildtaften på Børkop Vandmølle. Vi har her i vinter øvet på Munkebjergskolen ude i Andkær, 

da vi pga. Corona ikke kunne blæse, hvor vi plejer ude i Vinding. Det vil vi nok blive ved med. 

Bent Keller har holdt jagttegnskursus for 18 elever, som nok snart skal op til prøve. Bent vil 

stoppe med at undervise inden for de nærmeste år, og Rune Engsted har vist interesse for at 

overtage, så det håber vi på vil lykkes. 



Flere og flere jægere tager bue‐jagten op. I den forbindelse vil Jægerforbundet gerne have 

en kontaktperson for buejagt i hver jagtforening. Skulle der være en buejæger i Vejle 

Jagtforening som er interesseret, så er det bare at sige til. 

Til gengæld for gratis husleje for klubhuset på Ribe Landevej har vi i november holdt et jagt‐ 

og naturrelevant arrangement for to 5. klasser. Det blev en stor succes. Eleverne var utroligt 

positive og fik hørt om hvorfor vi går på jagt. De fik orientering om jagtvåben og 

hornsignaler, og de parterede fasaner og ænder, som blev stegt over bål. Mange var ikke til 

at rykke væk fra luftbøsseskydningen, hvor de skød til balloner og øldåser. 

Medlemmer af foreningen har været med til at regulere 389 rågeunger, hvoraf de 304 er 

taget i Nørreskoven. I Jægerrådets regi har vi også reguleret duer og sølvmåger på Vejle 

Havn. Det blev til 68 måger og 198 æg. Der har også været mulighed for at regulere skarv 

langs Vejle Å og her er nedlagt 89, men der har vi vist ikke bidraget. Det kræver en meget 

dedikeret indsats. 

Søren German fra Mårhund Trekanten har oplyst, at der i Vejle Kommune er reguleret 157 

mårhunde i 2021. Desuden er der skudt en vaskebjørn. Foderpiller til bait‐pladser kan fås 

hos Søren. 

Foreningens knivmagerkursus blev afsluttet mandag. Vi var fem deltagere, som har haft det 

rigtig hyggeligt i hinandens selskab, samtidig med at vi fik fremstillet gode, smukke jagtknive 

og en enkelt økse. Hvis der er interesse for det, gentager vi det næste vinter. 

Jeg skal opfordre de, som endnu ikke har gjort det, at melde sig til vores pølsemagerkursus, 

som bliver afholdt i weekenden d. 19‐20. marts. Det koster 600 kr. og så lærer man at lave 

lækre vildtpølser og får også pølser med hjem. 

Som et nyt tiltag har vi indkøbt et shot‐cam til foreningen, som vi vil låne ud til 

medlemmerne, når vi lige får betingelserne på plads. Vi har også investeret i en virtual 

reality skydesimulator, hvor man kan gå på jagt med både riffel og haglgevær. Det er det 

svenske system som hedder GAIM. Her vil vi måske lave nogle fælles‐arrangementer og også 

evt. låne systemet ud til medlemmerne. Vi skal lige have styr på det juridiske. 

Jeg vil gerne til slut benytte lejligheden til at takke alle vores instruktører og koordinatorer 

og alle andre som har ydet en indsats for foreningen. Jeg håber at de vil fortsætte dette, og 

at medlemmerne vil bakke op om arrangementerne. Hermed slutter jeg beretningen. 

3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Jan Haugsted Petersen: Efter gennemgang af 
foreningens indtægter og udgifter kan der konstateres et overskud på kr.13.961,83. 

I forhold til budgettet for 2021 med resultat på minus 11.500,- kr blev der i 2021 
afholdt færre udgifter på grund af færre aktiviteter grundet Covid 19. Derudover var 
der mindre udbytte af aktier. Foreningens aktiver var ved årets afslutning på 
427.623,32 kr. Budgettet for 2022 indeholder større udgifter til instruktører ved 
skydninger. Der budgetteres med resultat på minus 23.500 kr. 

4. Der var ingen indkomne forslag. 
5. Kontingent blev foreslået uændret på kr 95,- for ordinært medlemskab. 

Generalforsamlingen godkendte dette.  



6. Valg til bestyrelsen for to år: Alle på valg blev genvalgt: Jens Tang Christensen, Jan 
Haugsted Petersen og Jan Brochstedt Olsen. 

7. Valg af suppleanter: Allan Mikkelsen og Rune Engsted. 
8. Valg af revisorer: Ove Elvin Jensen og Tage Hansen blev genvalgt og som 

suppleanter genvalgtes Bo Mortensen og Frans Kristensen. 
9. Der er kameraer til udlån til mårhundebekæmpelse. Der planlægges 

skydekonkurrence i klubhuset som virtuel skydning.  
 
Koordinatorer til riffelskydninger efterlyses til Nr. Snede og til Borris. Tage og 
Jørgen meldte sig til bukkemærkeskydningen i Nørre Snede. 
 
Der var forslag om at foreningen skulle arrangere jagter for nyjægere, for at holde på 
medlemmerne. Bestyrelsen lovede at se på mulighederne. Der henvises i øvrigt til 
Haraldskær Jagtklub, som har tilbud til nyjægere. 
  
Formanden takkede dirigenten for godt arbejde og afsluttede generalforsamlingen. 
 
Der var 2 kandidater til årets danske buk og 3 kandidater til årets udenlandske bukke. 
Forsamlingen valgte ved håndsoprækning de to bedste/særlige bukke. 
 
Referent: Jan Brochstedt Olsen 


