Generalforsamling Århus Jægerforbund den 20. november 2017
19 personer tilstede.
1.

Valg af dirigent: Henrik bliver valgt. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig
indkaldt.

2. Formandens beretning:
Generalforsamling
Sidst vi mødtes til generalforsamling var den 21. november 2016, deltager antallet lidt større end i
aften, 18 medlemmer deltog i generalforsamling, guleærter 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 i januar, Kristian vil fortælle lidt mere om det senere.

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

Undervisning
Vi skrinlagt jagttegnsundervisningen indtil videre.

Skal måske gentænkes i et nyt koncept.
Også her er der hård konkurrence og stort udbud af forskellige undervisningsformer.
Måske Dan også vil sige et par ord om det.
Flugtskydning
Måtte vi aflyse i år, da vi ikke kunne få den ønskede dag i Hummeluhre.
Med det kommer på programmet igen i 2018.
Kokkeaften
I Skæring en fredag i slutningen af september. En rigtig hyggelig aften, med fin deltagelse.
Tak til Hans Oluf og Arthur for det arrangement.
Om det kommer til næste år, er op til de herrer – Hans Oluf og Arthur.
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 og Malling, i foråret og efteråret.
Et fint og fornemt initiativ og tilbud til de Aarhusianske jægere, fra Aarhus Kommunens side.
Morten leverede en fin buk i Lisbjergskov – tillykke med den.
Ellers har jeg ikke hørt om andre af vore medlemmer, om de leverede noget.
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.

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?
Kronvildtforvaltningen
Det altoverskyggende tema i hele 2017, fandt sin afslutning ved vedtagelse af en række
bekendtgørelser, der bygger på kompromisser og indstillinger.
Et kæmpe kludetæppe, hvor kronvildtjagten, afskydning og tidspunkter, stort set er forskellig
afhængig af hvor i landet vi er.
Så det er en god ide , at sætte sig ind i de gældende regler, når man krydser bygrænserne.
Det har været en lang og ophedet debat, hvor bølgerne er gået højt og fagligheden af og til er gået
tabt.
Tag på jagttårne
Forslaget om at sætte tag på jagttårne, er blevet godkendt.
Så nu kan nogle af os sidde i tørvejr under pürschen.
I øvrigt er der kommet fokus på opstillingen af tårne og stiger,
Tjek også her hvordan reglerne er før I bruger en masse energi og tid på at sætte op.
Jagttidsforhandlingerne 2018 – 2021
Blev 1. behandlet i folketinget 14. november. Regeringspartierne og DF er enige om
lovændringerne, som giver nye jagtmuligheder og begrænser andre, men i det hele taget positivt
for jagten i Danmark.
Der er 2 forhold der er meget uenighed om: jagt med rovfugle = falkejagt og bu jagt på større
hjortearter.
Nu skal forslaget 2. og 3. behandles, så må vi se hvordan det lander.

Opdræt og udsætningsforlig
Er i hus. Der må stadig opdrættes og udsættes efter gældende regler.
Så der er en god grund til lige at læse det nye regelsæt igennem, før man går i gang.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.

Udvalg: riffeludvalg og undervisning ved Dan.
Jagttegnsundervisningen tager vi en pause med. Der er alt for mange udbydere for tiden.
Riffeludvalget har organiseret den årlige tur til Ulfborg. Det blev den 29.april 2017. Det var en god dag med
ca. 60 deltagere. Alle fik mulighed for at indskyde riflen og for at øve sig, blandt andet på vildtterrænbanen.
Økonomisk hviler arrangementet i sig selv på grund af deltagerbetalingen.

Havjagtsudvalg ved Kristian.
Lige et par ord om havjagterne. Den første tur den 17. okt. 2016 blev aflyst p.g.a. blæsevejr. Den næste
gang - den 29. i samme måned - blev en god dag med 9 edderfugle og en sortand. Den 17. januar 2017 blev
igen aflyst p.g.a. vejret. Den 28. samme måned blev det til sidste tur med fint vejr og 10 edderfugle og 4
sortænder.
Der er gjort klar til næste sæson. Den 1. okt. 2017 blev igen aflyst p.g.a. vejret. Heldigvis kom vi så på en
god tur den 21. okt., hvor vi skød 9 edderfugle. De næste gange er den 13. og den 27. januar 2018. Det er
fra Hou og der er ledige pladser begge dage.

Jægerrådet ved Arthur:
I Jægerrådet Århus mødes de 12 fungerede jagtforeninger i Århus. Vores formål er at forbedre trivslen
mellem jagtforeningerne, der har deres medlemsgrundlag inden for Århus Kommune.
En anden væsentlig opgave er, at vi har kontakten mellem Århus kommune og jægerne.
Sidste januar blev jeg valgt som formand for Jægerrådet. En ærefuld post, som jeg gør mit bedste for at
bestride efter bedste evne. I marts konstituerede vi vores jægerråd og fik valgt udvalgsformænd.
Af udvalg kan der nævnes: Grønt Råds medlemmet, Skydebaneudvalget, Nyjægerudvalget, friluftsrådet,
Reguleringsudvalget og ikke mindst udvalget for de kommunale jagter.
Også her i år har vi haft mulighed for at give mange århusianske jægere en jagtoplevelse på én af de arealer
kommunen har stillet til rådighed for dagsjagter eller anstandsjagter på råbuk.
I Rådet bliver vi - jeg siger vi, fordi Dan Lillebæk fra vores egen bestyrelse også deltager i møderne - også
løbende orienteret om ve og vel i de andre jagtforeninger.
Emner, vi ellers har haft oppe, var høringssvaret til Ministeren vedr. Kronvildtforvaltningen, valg af en
efterfølger af Gert Bendsen som rågereguleringskoordinator, (det blev vores egen Poul Erik, der gerne vil
overtage denne vigtige post), udlodning af jagt hos naturstyrelsen og her på det sidste er vi i gang med et

initiativ vedr. reguleringen af mårhunde - en invasiv art der formerer sig eksplosivt og som også er blevet
dødsdømt på EU niveau.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at arbejdsklimaet i Jægerrådet er rigtig kollegial og præget af
gensidig velvilje. Det er derfor en fornøjelse at være formand for rådet.
Tak for ordet.

Kommentarer:
Morten Kjær, lær at repetere riflen ved skulderen på Ulfborg skydebane.
Finn: opfordring til riffeludvalget: annoncér at der er en maksimumkaliber i Skibby. Det er ikke
sjovt at køre forgæves!
Andet spørgsmål: Er der bestræbelser i gang for at lægge jagtforeninger sammen i Århus
Kommunen?
Adam svarer: Det har der været, men da der ikke var den store lyst hos de andre større foreninger,
stoppede vi med det.
Bemærkning fra medlem: Der er en riffelbane i Funder (Funder Skytteforening), hvor man kan
skyde riflen ind for en halvtredser hver lørdag formiddag.

3. Kassereren fremlægger regnskabet og statut. Ved Poul Erik Borg
Regnskabet er godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen: Intet forslag

5. Indkomne forslag, ved Thomas Henriksen:
Havjagt på Lillebælt kan organiseres. Fordelen er, at der er mere læ i Lillebælt, så der skal ikke
aflyses så tit. Kristian er ikke afvisende. Adam inviterer Thomas til at deltage i det næste
bestyrelsesmøde for at drøfte Thomas’ forslag mere indgående. Finn opfordrer bestyrelsen til at
gennemføre Thomas’ forslag, uanset at det nok vil koste lidt mere.

6. Forelæggelse af budget og kontingentfastsættelse, ved Poul Erik.
Der kan kun ændres på kontingent fra 2019 på grund af det fremskredne tidspunkt på året. Men
indtil videre bliver kontingentet det samme.
Budgettet blev vedtaget.

7. Valg af kasserer: Poul Erik blev genvalgt.
8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Dan Lillebæk og Kristian Kristiansen blev genvalgt.

9.

Valg af suppleant: Flemming blev genvalgt.

10.. Genvalg af revisorer og revisorsuppleanterne.
Kirsten Rosenlund og Niels Krabbe blev genvalgt som revisorer. Finn Østergaard Nielsen og Allan
Frengler er genvalgt som revisorsuppleanter.

11. Eventuelt.
Webmaster Richard: websiden bliver godt besøgt med 80 besøgende om dagen.

Henrik lukker generalforsamlingen med en tak for god ro og orden.

