Generalforsamling Århus Jægerforbund. Mandag den 16. november 2015.
Tilstede: 18 medlemmer.
1. Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent.
Henrik konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis.
2. Adam Nathansen åbner formandens beretning med at bede forsamlingen rejse sig og minde
medlem Børge Arberg, som er afgået ved døden. Der bliver blæst ’Jagt forbi’ af hornblæsere
Flemming Lytken og Finn Østergaard Nielsen.
Formandens beretning om de aktiviteter der blev afholdt i det forgangne år: Generalforsamling
2014 med gule ærter og sønderjysk lottospil med fine præmier, konstituering af bestyrelsen: Adam
Nathansen som formand, Morten Kjær som næstformand, Poul Erik Borg som kasserer og Arthur
Wierema som sekretær. Menige medlemmer af bestyrelsen er Kristian Kristiansen, Dan Lillebæk og
Hans Oluf Andersen. Suppleant er Flemming Lytken. Øvrige aktiviteter: havjagter, store riffeldag i
Ulfborg, Jagttegnsundervisning, (disse emner bliver uddybet nedenunder i referatet). Den 24.
august afholdt vi vores kokkeaften med stor tilslutning. Slagtermester René Zacho fra Kridthøj Torv
stod for maden, og det blev en fremragende oplevelse, som vi regner med at gentage næste år.
Den 19. september afholdt foreningen en jagtskydning på Hummeluhre flugtskydebane. Den gik
fint og skal gentages dog gerne med lidt flere deltagere.
Nyjægerjagt skal gentænkes. Lidt om rågeregulering. Riffel-og haglbøsse jagt på Århus Kommunes
arealer var en succes. Der blev blandt andet nedlagt fire bukke. Stilling Jagtforening afholdt et
veterinærkursus - et krav til jæger der vil på jagt i visse tyske delstater -, som medlemmerne fra
Århus Jægerforbund fik lov til at deltage i. Fra vores forening deltog fem medlemmer.
Om vores hjemmeside: brug den og tjek den. Vi har 80 til 100 besøgende om dagen. Det er fint.
Medlemstallet ligger rimelig stabilt på 270. Lystrup og Århus Strandjagtforening har fusioneret. Ny
Mølle er opsagt, inventaret er ryddet og solgt. Men vi har nu Fristedet ved Skæring Strand som
erstatning.
Jagtpolitik: diskussionen om hjortevildtjagt er emotionel, vigtig og kompleks. Der skal en anbefaling
ud til miljøministeren, og den skal helst være gennemtænkt. På Kalø har der været rejsegilde. Der
er foregået en del nyansættelser bl. a. ny hovedredaktør på ’Jæger’.
Mågeproblemet er ikke kommet videre. Århus Kommune vil foreløbig ikke få dem skudt.
Anskydningsproblematikken forbliver aktuel. Formanden formaner at jægerne skal overholde
skudafstandene og allerhelst gøre dem lidt kortere endda! Duereguleringen i sept. og okt. er som
debat faldet til jorden. Indberetningen af skudt vildt er blevet meget bedre, siden det blev
obligatorisk for at få fornyet jagttegnet.

Udvalgsformandenes beretning:
Dan Lillebæk:
Riffeludvalget. Ny dato for Store Skydedag i Ulfborg : den 30 april 2016. I 2015 havde vi 68
deltagere. I år fik vi desværre ikke øvebanen til løbende vildt med. Det bliver dog tilfældet
kommende år. Vi regner ellers med også at kunne skyde igen næste år på Skibby bane.
Jagtundervisning: Manglende deltagelse truer vores kursustilbud. Sandsynligvis fordi andre
afdelinger annoncerer mere.
Jægerrådet Århus: 12 århusianske jagtforeninger. Kommunale jagter har været en stor succes. Vi
håber på en forlængelse, når prøveperioden udløber. Fordelingen foregår på den 19. Januar 2016
på ¨Jægerrådets årsmøde. Se annonceringen på vores hjemmeside.

Kristian Kristiansen:
Havjagtsudvalget: Vi startede med at planlægge 2 ture i januar, desværre havde vi taget to datoer
med blæsevejr, jeg ved ikke om det er klimaforandringen eller vi bare er uheldige, men vi har
måttet aflyse mange ture på grund af blæsevejr, således også de to gange i januar. Vi skulde så af
sted den 1. oktober. Det kom vi, og vi havde den store ærer, at have vores formand med for første
gang. Heldigvis var vejret så nogenlunde en frisk vind fra vest, men det gav da lidt læ op langs
Jyllands kyst. Vi fik fem edderfugle, men der var ikke ret mange fugle. Nogle af dem, vi så, var så
kloge, at de dykkede lige før de var på skudhold. Så glædede vi os til næste jagt på den 24. oktober.
Vi tog af sted kl. 7 med kurs mod Hou. Kl. 7.10 ringede mobilen, det var skipperen: ’Ja Kristian det
blæser altså meget fra syd herude ved Tunø.’ Der var dog ingen vind på land og ni mand var på vej.
Så jeg var meget frustreret. ’Vi prøver’, sagde jeg til skipper. ’Det koster altså at sejle fra Tunø til
Hov’ , sagde han. ’Så tager vi den derfra’. Vi kom til Hov med højt humør, men da vi kom ned til
vandet, kunne vi godt se at fagmanden havde ret. Det blæste for meget. Men jeg var glad for, at vi
tog turen. Nu kunne jægerne se det med egne øjne. Vi ringede til skipper, at han godt kunne vende
om. ’Det koster 100 kroner’, sagde han. Det må vi så betale. Nu ser vi så frem til vindstille vejr.
Optimist har man vel lov at være. Der er stadig ledige pladser til de 2 jagter den 3. januar og den 17.
januar 2016. Alt om priser og tilmelding kan ses på vores hjemmeside og i ’Jæger’.

Bemærkninger til formandens beretning: Finn Østergaard Nielsen savner en kommentar til
muligheder for sammenlægning af århusianske jagtforeninger i formandens beretning, når nu
mandatet dertil blev givet ved den forrige generalforsamling. Formanden: vi har fået forlænget
mandatet til at sondere mulighederne for en sammenlægning, hvis vi får en henvendelse fra én af
de andre foreninger. Vi vil ikke længere selv tage initiativet.
Finn Østergaard Nielsen spurgte, hvor foreningens medlemskort blev af. Adam: det skal du skære af
bagsiden af medlemsbladet. Det findes dér.

Finn Østergaard Nielsen henstiller til bestyrelsen at jagtskydningen finder sted i august i stedet for
september, som tilfældet er nu. På det tidspunkt er jagtsæsonen allerede startet. Adam Nathansen:
på grund af ferie er der begrænsede muligheder i august. Hummeluhre Jagtforening har også noget
at have sagt over denne bane. Der er simpelthen flere muligheder i september. Men vi vil godt
prøve.
Hans Oluf Andersen opfordrer alle tilstedeværende til at deltage i kokkeaftenen på Fristedet ved
Skæring Strand. Det er et meget skønt sted. Finn Østergaard Nielsen fortæller om sin oplevelse på
den kommunale jagt og om glæden ved at skyde sin første pibeand på samme.
Morten Kjær foreslår at vi undersøger muligheden for at indrette en skydeprøve i Ulfborg. En
skydeprøve der lever op til de krav som visse tyske delstater stiller til deltagere på drivjagter på
storvildt. Adam: det skal undersøges.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens regnskab. Ved Poul Erik Borg.
Vi har et overskud på ca. 10.000,-. Året forløb fint. Ingen bemærkninger. Regnskabet blev
godkendt.
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen forslag
6. Budget 2016 Ved Poul Erik Borg. Lidt konservativt. Der regnes med et lille overskud på dkr. 500,-.
Kristian opfordrer medlemmerne til at melde sig til de arrangementer vi organiserer, på den måde
får man også noget ud af kontingentet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af kasserer:
Poul Erik Borg blev genvalgt som kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Dan Lillebæk og Kristian Kristiansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleant:
Flemming Lytken blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
10. Valg af revisorer:
Kirsten Rosenlund og Niels Krabbe blev genvalgt som revisor.
Som revisorsuppleant blev genvalgt Allan Frengler og Finn Østergaard Nielsen.
11. Eventuelt.
Ingen ønsker at sige noget under dette punkt.

Adam takker dirigent Henrik Nielsen for fortrinligt varetagelse af sit hverv som ordstyrer.
Generalforsamlingen bliver afsluttet med en tak til deltagerne for god ro og orden.

