
Referat generalforsamling Århus Jægerforbund den 21. november 2016.  

Tilstede: bestyrelsen + 7 medlemmer. 

1. Valg af ordstyrer. Henrik bliver valgt. 

Ordstyreren konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis.  

 

2. Formandens beretning og udvalgsformændenes beretning. 

 

 

 Velbekomme og velkommen til den årlige generalforsamling i Århus Jægerforbund. 

 

Beretning 

 

Generalforsamling 

Sidst vi mødtes til generalforsamling var den 16. november 2015, deltager antallet er lidt større end 

i aften, ca. 20 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 

Morten Kjær – best. medlem og næstformand 

Dan Lillebæk- best. medlem 

Hans Oluf Andersen – best. medlem  

Arthur Wierema – best. medlem og sekretær 

Kristian Kristiansen – best. medlem 

Flemming Lytken – suppleant 

 

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

 

Havjagter 

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

 

 



Ulfborg 

30. april, riffelskydning i Ulfborg, Dan vil komme nærmere ind på det lidt senere. 

Inklusiv de muligheder der har været for at træne med riflen i Skibby. 

 

Undervisning 

 

Undervisningen – Dan vil også fortælle lidt om det senere. 

Og måske også sige lidt mere om den nye jagtprøve som trådte i kraft i 2014. 

Og ikke mindst de erfaringer man har gjort sig. 

Og hvordan man vil gribe jagttegnsundervisningen an fremadrettet. 

 

Flugtskydning 

13. august havde vi lejet os ind på flugtskydningsbanen i Hummeluhre. 1 serie 24 duers 

jagtskydning og 2 kasser patroner, gratis til foreningens medlemmer. Det var et tilbud ca. 10 af 

foreningens medlemmer ikke kunne stå for. 

Så de mødte op til en fin og fornøjelig eftermiddag, og fik vel også noget skydelærdom med hjem. 

Det gør vi muligvis igen til næste år. 

 

Kokkeaften 

I Skæring i oktober, fin aften med ok deltagelse. 

Med knap 30 deltager. Underholdning og forplejning af Kridthøjslagter Zacho. 

Tak til Hans Oluf og Arthur for det arrangement. 

Om det kommer igen til næste år, er op til de herrer – Hans Oluf og Arthur. 

 

Nyjæger jagt 

Har vi måtte droppe, da vi ikke har haft mulighed for at finde egnede arealer. 

Men ideen er ikke lagt i mølposen, og er der nogen der har eller ved hvor der er arealer vi kan 

anvende, så hold jer ikke tilbage. Men det er svært og der er ingen penge i det for dem der lægger 

arealer til. 

 

Rågeregulering 

Derudover har vi haft mulighed for, at deltage i den kommunale rågeregulerig. 



 

Riffeljagt i Lisbjerg Skov 

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

Et fint og fornemt initiativ og tilbud til de Aarhusianske jægere, fra Aarhus Kommunens side. 

At de tildelte bukke blev leveret tidligt, så der blev for lidt jagt for de efterfølgende, er jo 

betingelserne. 

 

Fællesjagt på Kommunale arealer 

Vi har også haft eller får medlemmer på fællesjagt på de kommunale arealer, her i efteråret. 

Igen på initiativ af Aarhus Kommune. 

 

Når jeg siger de nævnte jagt og regulerings muligheder vi har haft, er på initiativ af Aarhus 

Kommune. Skal det tydeligt også siges, at jagtforeningerne, tidligere JFAK og nu JKF har et 

væsentligt ansvar for at dette lykkedes og at det forhåbentlig vil fortsætte. 

 

 

WEB Site 

Vores WEB site, er oppe at stå, og der fyldes løbende på. 

Egenhændigt gjort af Richard – det er f…, noget jeg tager hatten af for. 

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. 

 

Hvad er der ellers sket omkring os? 



 

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. 

 

Nyt domicil 

Det nye domicil for Danmarks Jægerforbund på Kalø, er færdigt og taget i brug. Det ser godt ud og 

man må håbe på, at de forskellige jagtlige resultater der kommer ud derfra, er lige så gode. 

Der er i hvert fald nok, at tage fat på lige nu og i den kommende tid. 

 

Nyt layout af Jæger 

Som vi alle nok har bemærket, fik, bladet Jæger, fra årsskiftet et nyt layout. 

Lidt mere moderne og i en bedre papirkvalitet. 

Og jeg synes også langt hen ad vejen, at indholdet og kvaliteten af samme, er ok. 

 

 

Kronvildtforvaltningen 

Har været og er stadig en heftig debat om hvordan vi skal forvalte vores kronvildt, så landbruget, 

publikum, køn og alders fordeling tilgodeses og balanceres. 

Det er absolut ikke nogen nem opgave, at tilgodese alt dette, og bølgerne går højt i de danske 

jægerkredse. 

Men der er lavet en indstilling fra de forskellige forvaltningsgrupper til vildtforvaltningsrådet, som 

skal kigge det igennem og forlægge miljøministeren deres anbefaling. 

Det bliver spændende, at se hvad der kommer ud af det.  

 

Tag på jagttårne 

Hvis alt går vel, vil der blive mulighed for at sætte tag på sin hochstand. 

Miljøministeren vil sende forslaget i høring, så en ny bekendtgørelse kan træde i kraft til foråret. 

 



Knivloven 

Så blev også knivloven ændret en smule, så vi ikke mere er kriminelle, når vi bærer vores jagtknive 

til og fra jagt. 

Men det er nok stadig fornuftigt at lade den ligge aflåst og skjult i bilen og under opsyn af en 

kammerat, hvis man lige skal ind til bageren eller tanke på vejen til jagt. 

 

Jagttidsforhandlingerne 2018 – 2021 

Dårligt nok er vi til vejs ende med en kronvildt forvaltning, før der skal diskuteres nye jagttider og 

på hvilke arter for sæsonen 2018 – 2021. 

Et forhandlingsforløb som sikkert kommer til at tage det meste af 2017 i form af en udredning – 

debat og sluttelig en indstilling til ministeren.  

Det kommer nok heller ikke til at gå stille af. 

 

Anskydninger 

Anskydningsproblematikken, går heldigvis stadig den rigtige vej – de blive færre. Men helt 

forsvinde vil de aldrig. 

Det viser dog, at vi langt hen ad vejen tager de anbefalede skudafstande alvorligt og har et 

fornuftigt sving i bøssen. 

Så lad os alle blive ved med det. 

Og husk træning på flugtskydningsbanen er et fremragende middel til bedre skydning. 

 

Våbenskabe 

Vi skal lige være opmærksomme på de nye regler for våbenskabe der trådte i kraft 1. januar 2016.  

De gamle Skafor blå eller rød udfases endeligt i løbet af 2018 og skal så være efter en ny EN 

1143-3 norm og den svenske norm SSF 3492. 

De gamle Skafor blå og rød skabe er stadig lovlige, såfremt de bliver inden for husets 4 vægge. 

Skal det til en ny adresse, så skal man lige undersøge det juridiske/forsikringsmæssige før man 

gør det. 

Det samme gælder, hvis man vil købe et brugt skab. 

  

Opdræt og udsætningsforlig 

Der skal indgås forlig og enighed i vildtforvaltningsrådet, som igen skal have dette forelagt 

Miljøministeren til godkendelse. Igen vil vi sikket se en følelsesladet debat, med mange etiske 

anskuelser fra begge lejre. 



Men vi må håbe og satse på, at forhandlerne på jægernes side kan deres håndværk og fremføre 

det sobert, så vi også fremover har mulighed for, at sætte lidt fasaner og agerhøns ud. 

 

Gravhunde træning 

Også blev det, pr. 1 januar 2016, definitivt slut med at træne gravgående hunde på levende ræv. 

Alt igen vedtaget ud fra en dyreetisk observans. 

Danmarks Jægerforbund arbejder videre med at finde en spiseligt løsning, der kan sikre 

træningsmulighederne igen. 

Men det bliver som med alt andet, hvor følelser er involveret, en længere rejse, er jeg bange for. 

Det var hvad jeg havde. 

Der er 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. 

Og så 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. 

 

 

Udvalgene: 

Dan beretter om riffeludvalget, JKF, undervisningsudvalget og repræsentantskabsmødet. 

Undervisningsudvalget gentænker undervisningskonceptet, men er ikke nået til en konklusion 

endnu. Vi har ikke haft et kursus de sidste to kursusperioder. 

 

Riffeludvalget: i år mulighed for skydning på Skibby-banen. Vi har selv organiseret Store Skydedag 

i Ulfborg den 30.april her i 2016. Forløb ganske fint.  

 

JKF. Hedder nu Jægerrådet Århus. 4 til 5 bestyrelsesmøder hvert år. Der er et par udvalg som 

f.eks. rågeudvalget og den kommunale jagt. Årsmødet er den 19. januar, hvor der bliver udloddet 

en del af de kommunale jagter. 

 



Repræsentantskabsmødet: Dan, der blev ikke snakket om noget væsentligt. Dan havde dog 

lejlighed til at deltage i den officielle åbning af Jagtens Hus i Kalø. Det er et flot byggeri. 

 

Kristian beretter om havjagterne. Vores 3 jagter har været gode. Den 3. januar blev desværre 

aflyst på grund af for meget blæst. En dato i oktober blev flyttet p.g.a. blæst, dog med for få 

deltagere. Men turen blev god med en masse fugle. Vi fik 10 edderfugle. Der er bestilt to ture i 

januar 2017. Den 1. oktober 2017 er reserveret allerede nu. 

 

Spørgsmål  og opfordringer 

 

Finn: Har ikke fået nyhedsbreve 

Richard: forklarer de tekniske konsekvenser af at sende nyhedsbreve, og vil drøfte det med Finn 

uden for forsamlingen. 

 

Kirsten: Om gravhundetræning og det nye forbud. Nu kører folk ned til Tyskland for at træne deres 

hunde.  

 

Paul Kristian: En god beretning, men hvem har dog bedt om tag over hovedet i skydetårne?  Det 

ser jo herrens ud i naturen. 

 

Adam: Jeg ved ikke, hvem der har plantet denne idé. Men der er en fordel med hensyn til 

sikkerheden, når man ikke skal til at skyde i regnvejr. 

Morten: Det er Esben Lunde selv, der har fundet på det. 

 

Finn angående våbenskab: Det er forsikringen, der bestemmer kravene til våbenskabe.  

Richard: Efter en flytning kan Skafor-blå våbenskabe godkende til opbevaring af krudt. 

Opfordring: Tag kontakt til både politiet og forsikringsselskabet i tilfælde af flytning. 

 

Morten om nyjæger-jagterne: DJ efterlyser initiativer til nyjægere. Muligvis har de nogle penge vi 

kan bruge til det formål.  

 

3. Kassereren fremlægger regnskab og status. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 

Comment [ACLW1]:  



 

5. Indkomne forslag: Ingen 

 

 

 

6. Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse. 

Ved Poul Erik. 

Budgettet blev vedtaget. 

 

7. Valg af formand. Adam blev genvalgt. 

 

8. Genvalg af bestyrelsesmedlemmerne: Morten Kjær, Hans Oluf Andersen og Arthur 

Wierema 

 

9. Genvalg af bestyrelsessuppleant  Flemming Lytken. 

 

10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valgt blev Kirsten Rosenlund, Niels Krabbe, 

Finn Østergaard Nielsen og Allan Frengler. 

 

11. Evt. Kirsten Rosenlund foreslår: ’Kan vi ikke indkalde til generalforsamling via e-mail og 

bagposten, for at spare nogle penge?’  Det kan vi godt ifølge statutterne. Andre i 

forsamlingen mener ikke at der skal spares på denne konto. 

 

Richard: 39.000 søgninger har der været på vores hjemmeside. Det er mange. 

Morten: Hvordan kan vi sætte antallet af modtagere af vores nyhedsbrev op fra de 

nuværende ca.120? Så kan vi gøre, som Kirsten foreslår og droppe brevindkaldelsen. 

Der er dog stemning for at fortsætte med at sende indbydelsen til generalforsamlingen via 

posten. 

Ordstyreren opfordrer til at bestyrelsen selv drøfter dette punkt til deres næste møde. Dette 

blev vedtaget. 

 

Ordstyreren takker forsamlingen for god ro og orden og slutter mødet. 

 

Formanden siger tak for mødet og det gode samarbejde i bestyrelsen. 

 


