Referat af generalforsamling i Vejle Jagtforening, 2020
Generalforsamlingen den 4. marts 2020 blev afholdt på Gastro46, Ibækvej 46. Blæsergruppen
Hallali indledte medkendte og kendte toner fra Jagtens verden både her til lands og fra udlandet.
Inden generalforsamlingen kl 19 var der traditionen tro gule ærter med tilbehør.
1. Valg af dirigent: Elisabeth Lemvig 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:
Vejle Jagtforening har lige nu 381 medlemmer, hvoraf 31 er i restance, en lille nedgang fra sidste
år. Økonomien er god og stabil, men det vil vi høre mere om under kassererens gennemgang.
På flugtskydningssiden har vi haft to arrangementer med Rasmus Bjergegaard, et i maj og et i
august. Tak til Bo Mortensen for at arrangere disse. Det vil vi gentage i år og vi kan lokke med
gratis pølser på grillen til disse skydninger. Sidste år koblede vi os på Skibet og Omegns
Jagtforenings flugtskydningsarrangementer, og denne aftale fortsætter. Der skydes hver tirsdag
aften, så der er masser af muligheder for træning her.
Kim Hesel har som riffelkoordinator sørget for, at der hver skyde-aften var pølser på grillen og en
håndbajer eller sodavand, og den hyggelige stemning trækker folk til. Folk fra Skibet og omegns
Jagtforening må også skyde hos os. Tage og Mogens holder fanen højt som instruktører, og nu er
også Jørgen Duncan færdiguddannet.
Der er altid god tilslutning til bukkemærke-skydningen i Nørre Snede, og til feltskydningen i
Borris. Jakob Færgemann står igen i år for Nørre Snede-skydningen, som er den 4. april, mens
Brian Hansen stadig utrætteligt tager sig af Borris-stævnet, i år den 9. maj.
Jagthornsblæsningen er i en god gænge under ledelse af Jørgen Thyrsted Thomsen. Der er en stabil
aktivitet med 18 blæsere og Jan står for koordineringen. Der er en del aktiviteter ’ud af huset’, med
blæsning til fødselsdage, begravelser, vildtaften på Børkop Vandmølle m.m.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores instruktører og koordinatorer for det store
arbejde de har ydet og yder. Jeg håber at de vil fortsætte dette, og at medlemmerne vil bakke op om
arrangementerne.
Vejle Jagtforening har ikke en selvstændig hundetræningsaktivitet, men vi har altid haft tilknytning
til Vejle Jagthundesportsforening, som også har trænet på vores areal i Kærbølling. De havde sidste
år 75 års jubilæum, og er i aften repræsenterede af formanden Knud Nielsen.
I november gennemførte vi et kursus i vildtsygdomme og hygiejne, som der var god tilslutning til –
hele 26 deltagere. Tak til Jan Brochstedt Olsen for at stå for dette.
Vores klubhus på Ribe Landevej blev i februar malet indvendigt. Jeg vil godt takke Jørgen Duncan
og Jan Haugsted for at hjælpe med dette. Jan har desuden skaffet nogle opsatser så huset har fået

præg af en jagtstue. Den blev indviet med det arrangement vi havde den 18. februar, hvor Hans
Kristensen fra Tønder holdt et godt foredrag om Svinevirke og vildsvinene i Sønderjylland og
Slesvig-Holsten. Her var vi 13 tilhørere.
Til gengæld for gratis husleje, skal vi afholde et jagt- og naturrelevant arrangement i efteråret for et
par skoleklasser (5. el. 6. klassetrin), og det håber jeg at der er nogle af jer, som vil støtte op om.
Bent Kellers jagttegnskursus har i år 12 engagerede kursister. Bent har ikke tænkt sig at fortsætte i
det uendelige, så hvis nogen kunne have lyst til at tage over, er det med snart at melde sig på banen.
Der vil være mulighed for at komme med som føl hos Bent, som har lovet at tage endnu en sæson.
Det er i øvrigt den eneste tillidsmands-funktion i Vejle Jagtforening, som er lønnet, men man binder
sig også til en aften om ugen i hele vinterhalvåret.
De to ha i Kærbølling, som vi ejer sammen med Skibet og Omegns Jagtforening er fint til
hundetræning, men man kunne også forestille sig, at den voksende skare af buejægere kunne have
glæde af at etablere en buebane derude. Hvis nogen har lyst til at tage initiativ hertil, vil bestyrelsen
bakke op. Vejle Jagthundesportsforening har en skurvogn stående derude, men den har kendt bedre
dage. Hvis der kom gang i flere aktiviteter, kunne vi overveje at investere i en lidt bedre udgave,
som kunne rumme både hunde- og bueudstyr.
Medlemmer af foreningen har været med til at regulere 295 rågeunger, en lille stigning fra året før. I
Jægerrådets regi har vi også reguleret duer og sølvmåger på Vejle Havn. Det gav 22 duer og 2
måger på to weekender. Mågerne er snu, og regner den hurtigt ud. Havnen har ønsket, at indsatsen
fortsætter. Der har også været mulighed for at regulere skarv langs Vejle Å, men det er ikke rigtig
blevet til noget. Det kræver nok en meget dedikeret indsats.
Vi bør gøre mere ved mårhunden, og i den anledning har Jægerrådet fået Vejle Kommune til at
indkøbe nogle vildtkameraer. Vi fik sidste år to vildtkameraer af det der hedder Foreningspuljen
ved Jægerforbundet. Det betyder at vi nu råder over tre kameraer som kan sende mms’er. Hvis
nogen af jer har mod på at gøre en indsats med etablering og overvågning af foderplads til mårhund,
så er det bare at komme i gang. Aktiviteten koordineres af Jægerrådet, og vi har tænkt os også at
holde tæt kontakt til foreningen Mårhund Trekanten.
Jan har arrangeret en forårsudflugt, som finder sted d. 18. april. Det er en bustur til Det Grønne
Museum (jagtmuseet) på Gammel Estrup og Jagtens Hus, med guidet rundvisning begge steder og
frokost inkluderet. Turen koster kun 300 kr. og man må tage en ledsager med til samme pris.
Jeg vil til slut gøre opmærksom på, at der i år er kampvalg om formandsposten i Danmarks
Jægerforbund, idet Claus Lind Christensen bliver udfordret af Jesper Lindgaard, som er major i
forsvaret. Det er repræsentantskabets 400 medlemmer, som vælger den nye formand i juni, og jeg er
sammen med de øvrige medlemmer i Jægerrådet repræsenteret her. Hvis nogen har synspunkter i
den forbindelse, er de velkomne til at kontakte mig.
Med de ord og håbet om godt fremmøde ved foreningens kommende aktiviteter slutter jeg hermed
beretningen.

3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Jan Haugsted Petersen: Efter gennemgang af
foreningens indtægter og udgifter kan der konstateres et overskud på kr. 15.322,92.
I forhold til budgettet for 2019 blev der i 2019 afholdt færre udgifter. Foreningens aktiver
var ved årets afslutning på knap 400.000,- kr.
4. Der var ingen forslag.
5. Kontingent blev foreslået uændret på kr 95,- for ordinært medlem. Generalforsamlingen
godkendte dette. Budgettet blev herefter vedtaget. Kassereren opfordrede til gode ideer som
foreningen kunne deltage i.
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 Henning Faxholm.
8. Valg af revisorer: Ove Elvin og Tage Hansen blev genvalgt og suppleanter: Bo Mortensen
og Frans Kristensen.
9. Eventuelt: Formand Knud Nielsen fra Vejle Jagthunde Sportsforeningen takkede for Vejle
Jagtforenings bidrag til VJSF´s 75 års Jubilæumsskrift. KN berettede lidt om
hundeforeningens aktiviteter såsom træning af unghunde, markprøvetræning og
schweisstræning o.a.
En deltager gjorde opmærksom på, at der i området nu findes rævegrave til træning af
hunde.
Jan Haugsted spurgte forsamlingen om tingene skulle gøres på samme måde med gule ærter
etc. Det lod som om der var stemning for ikke at ændre noget.
Formanden takkede dirigenten for godt arbejde og afsluttede generalforsamlingen.
Jens Tang Christensen fik præmie for Årets danske Buk (den eneste medbragte). Der var
ingen udenlandske trofæer.
JBO og JTC

