Generalforsamling i Århus Jægerforbund den 26.november 2018.

1. Formanden åbner general forsamlingen og foreslår Henrik Nielsen som ordstyrer. Henrik
bliver valgt.

2. Ordstyreren konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis. Adam fortsætter
med følgende beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3. Beretning

I året der er gået, er det med stor sorg, at vi har mistet 2 af vore medlemmer æresmedlem Hans
Kongelige Højhed Prins Henrik og vores mangeårige medlem Jørgen Christensen, gik begge bort
her først på året.

Af de 2 afdøde, kendte jeg Jørgen Christensen gennem et langt jæger og privatliv.
Jørgen, som i øvrigt samtidig var Peters svigerfar, har jeg jagtet med gennem en menneskealder,
her hjemme som i udlandet. Det har altid været en stor fornøjelse, som vil blive savnet.

Lad os håbe de begge jagter videre i den himmel de nu befinder sig i.

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig, så vi kan mindes de afdøde med en kort stilhed.

Æret være deres minde.

Tak

Generalforsamling
Sidst vi mødtes til generalforsamling var den 20. november 2017, deltager antallet lidt større end i
aften,19 medlemmer deltog i generalforsamling, gule ærter og Sønderjysk optrækkeri, en ganske
fornøjelig aften.

Efter valg og genvalg og efterfølgende konstituering kom bestyrelsen til at se ud som følger:

Jeg selv som formand
Poul Erik Borg – kasserer
Arthur Wierema – næstformand og sekretær
Morten Kjær – best. medlem
Dan Lillebæk- best. medlem
Hans Oluf Andersen – best. medlem
Kristian Kristiansen – best. medlem
Flemming Lytken – suppleant

Vi har ved fælles hjælp og kreativitet, i årets løb søsat følgende arrangementer:

Havjagter
Havjagter, Kristian vil fortælle lidt mere om det senere.

Ulfborg
21. april, riffelskydning i Ulfborg, Dan vil komme nærmere ind på det lidt senere.
+ de muligheder der har været for at træne med riflen i Skibby.

Flugtskydning
Måtte vi aflyse i år, da vi ikke kunne få den ønskede dag i Hummeluhre.
Med det kommer muligvis på programmet igen i 2019, som en del af Store Riffeldag i Ulfborg.

Kokkeaften
I Skæring fredag 28. september. En rigtig hyggelig aften, med fin deltagelse.
Tak til Hans Oluf og Arthur for det arrangement.
Jeg havde ikke mulighed for at deltage, men har indtryk af, at den gode slagter Zacho er lidt slidt
og muligvis konceptet. Det finder bestyrelsen ud af.

Så om det kommer til næste år, er op til bestyrelsen og de herrer – Hans Oluf og Arthur.

Put&Take
Den 9. juni, arrangementet blev vagt til live igen af Kristian, som også stod for det, en fin
familiedag, med fint og hyggeligt fremmøde i rigtig dejligt vejr.
Også fik ørrederne på grillen.

Gammel Estrup
Flemming stod for det arrangement, fremmøde nok lige i underkanten, men ellers en hyggelig og
interessant dag.

Rågeregulering
Derudover har vi haft mulighed for, at deltage i den kommunale rågeregulerig.
Som nu Poul Erik er blevet tovholder på.

Riffeljagt i Lisbjerg Skov
Vi har haft 2 medlemmer på riffeljagt i Lisbjerg Skov og Malling, i foråret og efteråret.

Fællesjagt på Kommunale arealer
Vi har også haft eller får medlemmer med på fællesjagt på de kommunale arealer, her i efteråret.
Samt mulighed for riffeljagt på rå og lam også her i efteråret.

Nogle fine og fornemme initiativer og tilbud til de Århusianske jægere, fra Aarhus Kommunens
side.

WEB Site
Vores WEB site, er oppe at køre, og der fyldes løbende på.
Så fyld bare på med stort som småt. Richard skal nok redigerer og lægge op.

Tak for den indsats Richard.
Så brug den, send ind, meld jer til, så I får en mail når der er nyt.
Eller bare tjek den løbende.

DJ arrangementer
På kreds og regions plan har der også været rigeligt med aktiviteter og kurser at deltage i, så man
kan sige, at det ikke har været tilbud det har skortet på.

Kommende arrangementer.
Alle kommende arrangementer, vil blive annonceret i Jæger og på vores WEB Site.
Så følg med og læs her og der.

Medlemstal
Vores medlemstal ligger stabilt på ca. 280, og vi prøver, stadig efter bedste evne at lave
jagtrelaterede arrangementer af interesse, som kan holde på vores medlemmer, og trække nye til.

Og husk, vi er altid åbne for nye forslag.

Hvad er der ellers sket i årets løb.

Ny jagtlov
Den 20. december 2017 blev den nye jagtlov vedtaget i folketinget, som sammen med ministerens
bekendtgørelser, danner rammerne og reglerne for vores jagtudøvelse.
Den største og mest væsentlige ændring er fjernelsen af ”bør reglen”, altså at der ikke ”bør drives
jagt i perioden 1. februar til 31. august, som betragtes som yngleperiode.
De fastsatte jagttider, der vurderes på et fagligt grundlag, beskytter bestandene mod jagt i
yngleperioden, så den passus var overflødig.
Fjernelsen øger også al fleksibilitet jagt og reguleringsbekendtgørelses arbejdet.

Jagttidsforhandlingerne 2018 – 2021
De blev færdigbehandlet, vedtaget og offentliggjort den 1. juli 2018.

Ministeren valgte at følge vildtforvaltningsrådets anbefalinger.
Der blev tildelt øget jagttid på nogle af arterne, og jagttiden blev reduceret for nogle andre arter. Alt
baseret på fagligvurdering af bestandenes tilstand.
Der kan lige nævnes at grågås nu måjagtes i august på omdriftareale 300 mtr. Fra fiskeriteritorier,
fasanhønen fik jagtid i januar og skovduen må nu jagtes fra 16. oktober.
Havlit – hun og fløjlsand – hun modtog en fredning.
Men alt i alt et godt og acceptabelt forlig.

Opdræt og udsætningsforlig
Der kom i hus 2017. Er der her i år kommet en tilføjelse til regelsættet.
Al udsætning ska indberettes til Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem.
Det har også betydet at der er kommet nye regler for biotopplaner og der åbnes op muligheden for
udsætning af 12 fasaner pr. hektar , hvor særlige forhold gør sig gældende.

Ny struktur i Danmarks Jægerforbund
På repræsentantskabsmødet i maj, blev det besluttet, at nedsætte et udvalg der skal udtænke et
eller flere forslag til moderniseret struktur i forbundet, så det er rede til, at møde de udfordringer
der kommer i fremtiden.
Udkommet af udvalgets arbejde skal afleveres til hovedbestyrelsen i løbet af 2019.
Vi har Morten Kjær med i dette udvalg.
Held og lykke med arbejdet.

Haglskåle
Plasthaglskålene skal udfases pga. miljø forurening, men det bliver nu ikke lige med det samme,
da der endnu ikke er udviklet et miljørigtigt alternativ.

Ulven kommer
Nej, den var der og det var en der så, og skød den fra bilen alt imens han blev filmet og gjort kendt
blandt offentligheden.
Han er nu juridisk dømt og ekskluderet af Danmarks Jægerforbund.
Så den slags skal man lade være med.
Skyd nogle mårhunde i stedet for. Jeg tror de udgør en større risiko for vores natur end ulven.
Det var hvad jeg havde.

Der muligvis noget I mener jeg ikke har fået med i beretningen, hvis det er tilfældet så spørg, vi
kan muligvis kommentere eller svare på det.
Også kan jeg i øvrigt kun opfordre til at der bakkes op om vores arrangementer, og der følges med
i bladet Jæger, så man kan holde sig orienteret om, hvad der sker på jagt og jægerfronten.
Ikke mindst huske at læse vores Web Site, notere datoer for arrangementerne og deltage i dem.
De bliver i øvrigt også annonceret i bladet.
De enkelte udvalgsformænd vil redegøre nærmere for de enkelte aktiviteter og komme med datoer
for de kommende aktiviteter.
Til slut vil jeg sige bestyrelsen og suppleanter tak for et super godt samarbejde. hyggelige timer,
god forplejning, stor indsats og ikke mindst konstruktive møder i året der gik.

De forskellige udvalg beretter:
Riffeludvalg ved Dan: Skydningen i Skibby var om mandagen og fortsætter i 2019. De nye datoer
vil blive lagt ud på hjemmesiden i vinterens løb. Kalibergrænsen er også uændret på 8mm.
Store skydedag var den 28. april 2018. Lidt færre deltagere, kun 48. Forhåbentligt er faldet en enlig
svale p.g.a. et sammenfald med et andet arrangement i Mundelstrup Jagtforening. Der kunne
skydes på Vildtterrænet, løbende gris og løbende hjort. Vi prøver lørdag den 27.april 2019 også at
kombinere det med muligheden for at øve sig med haglbøssen.
Undervisningsudvalget har ikke så meget at lave. Vi har ikke udbudt jagttegnskurser i flere år. Der
er simpelthen for mange udbydere for tiden. Måske bliver det bedre i de kommende år.

Havjagter ved Christian: Første havjagt den 2. oktober blev aflyst. Anden havjagt var den 28.
oktober og den blev også aflyst p.g.a. vejret. Vi håber, at få mere held de kommende jagter i
januar.
Put and take ved Christian. Vi frygtede lidt for manglende deltagelse, men XChristian gjorde
også et forsøg med sms-er. Alt i alt var der 32 deltagere og det blev en dejlig dag med fisk og
andet grillmad. Især pølserne var meget eftertragtede. Blev lidt dyrt,,
Jægerrådet Århus ved Arthur

Rågeregulering ved Poul Erik: Poul Erik har overtaget dette hverv fra Gert Bendtsen.

Der er 89 jægere der deltog dette år. Der var nu også færre fugle her i år. Det totale antal får vi
først senere at vide fra Kommunen. Det er Kommunen der tildeler pladserne til reguleringen.

Webadministratoren Richard fortæller. Vi har ca. 100 besøgende om dagen på vores
hjemmeside og det er bemærkelsesværdigt højt. Folk er der i gennemsnit 5 minutter ad gangen.
Spørgerunde; Finn har der været debat om jagttider for kronhjorte og dåvildtet i foreningen eller i
jægerrådet.? Adam: ikke i vores forening. Arthur: i Jægerrådet er det drøftet og vi har en mand i
det nationale hjortevildtudvalg.
Maler: Kan vi ikke organisere den haglskydning i Ulfborg lidt tættere på Århus?
Adam: Vi vil gerne have banen helt for os selv og der er ikke ret mange begrænsninger i Ulfborg.
Spørgsmål 3: Er der nogen, der har prøvet de nye naturhagl?
Svar: Ikke rigtigt nogen, men vi vil gerne af med plastikken i haglskålene.

3. Kassereren fremlægger regnskabet. Poul Erik giver kommentar til regnskabet.
Forsamlingen godkender regnskabet.
4. Ingen forslag fra bestyrelsen
5. Ingen indkomne forslag.

6. Fremlæggelsen af budgettet ved Poul Erik.
Bemærkninger: Finn. Skal foreningen ikke til at bruge de 132.000 kroner til at tibyde
kontingentfrihed til nye, unge medlemmer?
Dan: Ikke nogen god idé. Nye medlemmer fra DJF har kontingentfrihed det første år. Lad os
bruge pengene på nye medlemmer, men på anden vis.
Adam: tingene skal helst koste en lille smule, hellere have lave deltagerbetaling til vores
arrangementer.
Finn: Vi har jo råd til at gøre begge dele.
Adam: Måske kun til unge medlemmer. Men allerhelst lader vi vores aktiviteter æde formuen.
Budgettet blev godkendt
7. Valg af formand. Adam vil ikke genopstille. Arthur bliver valgt.
Flemming holder en takketale Adam, der har været formand i 25 år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Hans Oluf, Morten Kjær og Adam Nathansen bliver valgt
som bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleant:Flemming Lytken bliver valgt som suppleant.
10. Valgt som revisorer bliver: Kirsten Rosenlund og Niels Krabbe. Revisorsuppleanterne bliver
Finn Østergaard Nielsen og Allan Frengler.

11. Event. Morten Kjær gør kort rede for det forslag for en ny struktur af Danmarks
Jægerforbund, som strukturudvalget har udarbejdet.
Peter: Burde der i indkaldelsen til generalforsamlingen ikke have stået, at formanden Adam
ikke modtog genvalget. Ligesådan burde der under punkt 8 måske have stået at
bestyrelsesmedlemmerne, som er på valg, modtager genvalg. Henrik forklarer, at der formelt
ikke er noget galt i denne fremgangsmåde. Kirsten Rosenlund støtter Peter.
Bestyrelsen tager det til efterretning og vil tage hensyn til dette fremover.
Richard: vi skal bruge alle vores penge og kræfter på at tiltrække flere deltagere til vores
arrangementer. Giv det større publicitet, når vi arrangerer noget.
Dan fortæller, at vi har altid haft en del åbne arrangementer. For sammenlægninger mangler
der opbakning i foreningernes bagland. Men deres bestyrelser er interesseret.
Morten: hvad er det egentlig vi skal tilbyde vores medlemmer? De unge gider ikke være
medlemmer på samme måde, som vi er. De skal måske tiltrækkes gruppevis i DJ. F.eks. som
buejægere eller undervandsjægere.
Dan. Det er en del af en større problematik. På landsplan er der 100.000 jægere, som ikke er
medlem af DJ.
Richard: Unge jægere der kommer til Århus for at studere, har ingen jagt. Vi skal tilbyde dem
jagtmuligheder.
Flemming: Det er hundedyrt.
…. Man kunne købe nogle både til strandjagt og lære unge folk dette håndværk.
Kristian: Vi har tilbudt jagt til unge for nogle år siden, men der kom ingen. Jens: det har vi
samme erfaring med.
Richard: alligevel skal vi den vej. Gerne i samarbejde med andre jagtforeninger.
Kirsten: Det er også dyrt for de unge at gå på jagt.
Adam: Det var jo en kongstanke at lave en stor 1000 mand stærk Århusiansk forening, men
tiden var ikke moden for 5 år siden. Måske i fremtiden?
Finn: Kan Århus jægerforbund komme på Facebook?
Richard: Vi er på Facebook, men der kommer ikke noget ud af det. Der er ikke nogen
henvendelser.
Morten: Hvad skal der til for at komme i kontakt med de unge?
Ordstyreren erklærer mødet for afsluttet.
Adam takker for god ro og orden og giver fri bar for resten af aftenen.
Anders S. Jakobsen: anderssvarre@gmail.com

