Stenløse – Veksø Jagtforening
Referat af generalforsamling den 2. juni 2021

I alt 18 deltagere.
Tonny Rasmussen bød velkommen. Indledningsvis mindes vores afdøde medjægere med et minuts stilhed,
ingen nævnt, ingen glemt. Æret være deres minde.
Dagsorden i kursiv
1. Valg af dirigent
Knud Pedersen blev enstemmigt valgt. Som derefter kunne konstatere at generalforsamlingen var
korrekt indkaldt/varslet iht. vedtægterne.

1a. Vedtægtsændring jfr. aflyst ekstraordinær generalforsamling den 18.maj 2020
DJ er blevet opmærksom på, at det alene er statsautoriseret eller registreret revisorer, som må
anvende ordene "revidere" og "påtegne", når de underskriver jagtforeningens regnskaber.
Derfor foreslår bestyrelsen, at vi i foreningens vedtægter ændrer ordlyden i punkt 7.4 fra
"Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse til "Fremlæggelse af det af revisoren
gennemgåede årsregnskab til godkendelse"
Ligeledes foreslås ordlyden i punkt 13.1 ændret fra "Revisoren, der vælges blandt medlemmer jfr.
punkt 7.4, reviderer regnskabet og påtegner dette" til Revisoren, der vælges blandt medlemmerne jfr.
punkt 7.4, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette"
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

2. Beretning om foreningens virke v/Formanden
Coronavirussen tog sit indtog i 2020 og denne sygdom betød en masse aflysninger af arrangementer, en del
ekstra planlægning og arbejde for at drive foreningen, men på trods af alt dette, lykkedes det os at komme
igennem året på fornuftig vis.
Vi fik afviklet de tre vinterskydninger i fantastisk strålende vejr med mange skytter på banen, og så kom
Coronaen i marts, landet blev lukket og vores planlagte tur til Hunters Game blev aflyst.
Skoler blev lukket og det betød aflysning af undervisning af vores jagttegnskursister.
Riffelskydningen i april måned på Hanebjerg blev ligeledes aflyst.
Danmarks Jægerforbund udsendte vejledning for udendørsaktiviteter og sammen med Dansk Skytte Union
og Skydebaneforeningen Danmark blev udarbejdet supplerende vejledning for flugtskydningsaktiviteter i
forbindelse med en langsom genåbning af landet.

På et bestyrelsesmøde den 26. april besluttede bestyrelsen at alle foreningens aktiviteter blev indstillet.
Med de vejledninger, der forelå, fandt bestyrelsen det ikke muligt at åbne skydebanen den 18.maj.
Det betød samtidigt, at der ikke blev afholdt bukkebrunsch på skydebanen den 16. maj og heller ikke
ekstraordinær generalforsamling den 18.maj.
For at komme videre med undervisningen af vores jagttegnselever under forsamlingsforbuddet med max.
10 personer, fandt vi en alternativ løsning, idet vi fortsatte på værkstedet hos Per `s Auto i Ølstykke. For at
overholde sundhedsmyndighedernes anvisninger blev holdet delt i 2 grupper og vi måtte køre nogle ekstra
dage for at få alle igennem. Vi har aldrig haft så godt et lærred i alle de år vi har undervist. Per kunne
tilbyde siden på en stor hvid last/kassevogn.
Tak til Per som gjorde det muligt, at vi kunne gennemføre undervisningen. Jeg bør lige nævne igen at Per
gik til jagtprøve i juni og bestod og ugen efter bestod han også haglbøsseprøven. Dette er ikke sket tidligere
i foreningens historie, at begge dele bliver klaret indenfor en uge.
Så kom genåbningen af Danmark og forsamlingsforbuddet blev hævet fra max. 10 personer og det betød, at
vi kunne åbne skydebanen den 8. juni. Vi indførte at betaling kun var med Mobilepay, Max 10 personer i en
gruppe, hyppigt afspritning af hænder m.m.
For bestyrelsen var det bydende nødvendigt at overholde de sundhedsfaglige anvisninger og vejledninger.
Vi kunne afholde præmieskydning den 21. juni med 22 deltagere og her kan lige gentages, at sammenlagt
bedste skytte blev Per Jacobsen.
Mange af os fik også indskudt vores jagtrifler, idet Claus Larsen havde lejet en bane i Holbæk og her fik vi
tilbud om at deltage. Det må du gerne gøre igen Claus.
Vi fik afviklet 4-kant skydning den 29. juni med 39 deltagende skytter og her skal nævnes igen, at vi vandt
pokalen. I øvrigt første gang siden den blev udsat i 2016.
Vi skød 100/125 og Ganløse, som plejer at vinde pokalen skød 98/131.
Vores hold bestod af Bent Søderberg, Tom Larsen, Heinrich Hass, Henning Hansen og Per Jacobsen.
Stenløse-Veksø Jagtforening 75 år.
Bestyrelsen havde ved årets start besluttet at fejre denne jubilæumsdag den 20. juli på skydebanen. Vi
havde planlagt en del festivitas, men måtte erkende, at dette ikke kunne lade sig gøre i disse usikre coronatider.
Vi markerede dagen ved en lille komsammen under skydningen hvor undertegnede holdt en tale omkring
foreningens virke siden opstart i 1945.
Talen tog udgangspunkt i talen fra 40-års jubilæet i 1985 afholdt af selv samme og krydret med lidt
yderligere fra de sidste 35 år. Sluttede naturligvis med at udbringe et 3-foldigt leve for foreningen.
Der var sandwich og noget koldt at drikke til alle.
Glædeligt at så mange var mødt op denne skønne sommeraften og det skal her også nævnes, at vi havde
besøg af mange medlemmer fra Roskilde Strandjagtforening som er en af vores samarbejdspartnere.
Bestyrelsen takker alle for den store opbakning.

Trekantskydningen den 3. august på vores skydebane blev til en naboskydning mod Ballerup Jagtforening,
idet Furesø Jagtforening ikke dukkede op.
Der blev vist god skydning fra begge hold og pokalen gik til Stenløse-Veksø med 125 træf i 151 skud.
Ballerup skød 110/157.
Vores hold bestod af Heinrich Hass, Mads Lauritzen, Per Jacobsen, Henning Hansen, Bent Søderberg og
Benny Christiansen.
Endnu engang stort tillykke med resultatet.
Lørdag den 19. september var foreningen blevet inviteret på aftentræk i pramme på Roskilde Fjord med
jægere fra Roskilde Strandjagtforening.
Turen blev desværre aflyst, da strandjægerne havde konstateret at der ikke var mange ænder på fjorden og
vejret var ikke ligefrem ”andevejr”.
Vi fik tilbudt en ny jagt den 9. januar 2021.
Den 24. september besøgte vi igen Jægersborg Dyrehave.
Vores sædvanlige guide Carsten Crillesen havde lagt sig med halsbetændelse, men havde skaffet en kollega
Peter Andersen til at stå for arrangementet.
Det gjorde Peter til UG, og det kan tydeligt mærkes, at de ansatte i Dyrehaven lever og ånder for dette
pragtfulde sted og fortællerlysten ligger på et meget højt plan. Vi fik oplevet dette, vi kom for og stor
tilkendegivelse fra alle deltagerne for, at det kan vi godt gøre igen.
Lørdag den 26. september kørte 10 forventningsfulde medlemmer til Tølløse, hvor de skulle prøve kræfter
med en simuleret klapjagt på Dellgrens skydeskole. Der blev afviklet flere såter og vi kan roligt sige, at alle
blev udfordret på deres skydefærdigheder.
Deltagerne på ”jagten” kunne dårligt få armene ned efter dette vellykkede arrangement og alle kørte hjem
med en oplevelse rigere.

Generalforsamling den 25. november – AFLYST I forbindelse med at regeringen sænkede forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer fra 26. oktober og fire
uger frem, så bestyrelsen sig desværre nødsaget til at aflyse indkaldte generalforsamling den 25. november.
Vi kontaktede naturligvis Jægerforbundets jurist for rådgivning omkring afholdelse af generalforsamlinger i
en tid med COVID-19 og her fremgik det helt tydeligt, at bestyrelsen er berettiget til at udsætte
generalforsamlingen. Vi valgte at udsætte denne til den 14. april 2021.
Den 14. april kunne heller ikke lade sig gøre, idet vi stadigt var ramt af forsamlings-forbuddet, så vi udsatte
igen generalforsamlingen til i dag den 2. juni, idet det nu var muligt at samles flere udendørs.
Den siddende bestyrelse har kørt foreningen videre og har desværre måtte aflyse de tre vinterskydninger
for foreningens medlemmer. Vi fik dog kørt vores jagttegnshold igennem de tre søndage.

Apropos vores jagttegnshold, så startede vi op primo december 2020 med 8 elever, idet
forsamlingsforbuddet på dette tidspunkt var 10 indendørs. Vi nåede en aften på skolen og så lukkede DK
helt ned.
Vi genoptog undervisningen den 6. marts og kørte en koncentreret uddannelsesforløb udendørs ind over
adskillige weekender og afsluttede kurset den 6. maj. Vi besøgte jagtrevirer, en tur til Roskilde Fjord og
flere af foreningens medlemmer viste os alt om jagthundens arbejde på skydebanen osv.
Et meget spændende og anderledes kursusforløb, som vi har fået meget ros for. Så vi planlægger
kommende kurser efter dette koncept.
Tak til alle jer, der gjorde det muligt for os at fuldføre kurset.

Da landet er i langsom genåbning, fik vi muligheden for at skyde med jagtriffel på Hanebjerg i april måned,
som blev godt besøgt.
Og vi var i Holbæk og skyde med jagtriffel den 1. maj, arrangeret af Claus Larsen.
Bukkebrunsch på skydebanen den 16.maj med mange deltagere og en buk skudt af Pierre Ulrichsen.
Og så åbnede vi skydebanen for sommerskydningen den 17. maj, hvor Heinrich skød 40/40 og vi fik alle en
uforglemmelig oplevelse denne aften, idet vi så kronvildt på den anden side af Værebro åen.
Vi har fået serviceret vores kastemaskiner af Duematic, så de gerne skulle køre problemfrit i sæsonen og
som mange måske har bemærket, har vi justeret lidt på patronpriser og gæstekort.
Det var bestyrelsens tanke, at vi i år skulle tilbyde jer at skyde med Biopatroner, men Hubertushuset kan
ikke levere til en acceptabel pris, så vi venter lige at se, hvad der sker på markedet.
Vores naboforening Ganløse Jagtforening har fra i år af indført at al skydning på deres bane foregår med
Mike Hammer bio patroner.
Vi skal nok vænne os til tanken, at vi på et tidspunkt går over til Bio patroner?
For os som grøn interesseorganisation er det helt essentielt, at vores passion, som er jagten, ikke efterlader
forurening i naturen. Vi var det første land i verden, som forbød bly i haglpatroner. Vi bliver det første land i
verden, som kræver bionedbrydelige haglskåle i haglpatroner og nu bliver vi måske også det første land i
verden, som forbyder bly i riffelammunition.
Det forventes, at forbuddet mod bly i riffelammunition til jagt vil træde i kraft i løbet af 2023.

Kigger vi nationalt på, hvad der skete i 2020:
Den 1. juli trådte den nye bekendtgørelse om jagttider i kraft. Det betød ingen jagttid på taffeland, havlit,
fløjlsand og tyrkerdue.
Haren og vildkanin fik jagttid 1/11-31/1, blishøne 1/10-31/1, ringdue 10/11-31/1
Den næste jagttidsrevision skal være afsluttet i 2022 og her skal det blive spændende at se om knortegås,
regnspove og hjejle vil komme i spil som jagtbare arter.

Omkring udsætning af gråænder er det bekymrende at jægerne ikke har fulgt kravet om, at udsatte
gråænder skal indberettes til myndighederne, idet disse data netop bl.a. skulle danne basis for
vildtforvaltningsrådets beslutning angående fremtidige udsætning af gråænder.
Om der bliver arealkrav i den kommende forvaltning af kronvildt skal vi nok forvente. Et enigt
vildtforvaltningsråd har indstillet forvaltningsplan af hjortevildt til ministeren. Der var bare et enkelt punkt
Jægerforbundet ikke var enig i – arealkrav.
I våbenlovgivningen blev der foretaget ændring i bekendtgørelsen som trådte i kraft pr. 1. juli 2020 og det
betød at kravet om særskilt tilladelse til lyddæmper bortfaldt.
Et nyt regelsæt i Jagttegnsbekendtgørelsen trådte også i kraft den 1. juli til stor gavn for nuværende og
kommende jagttegnsaspiranter.
Mere fleksible prøver, ændringer i antal prøveforsøg, muligt at aflægge hagl, riffel- og bueprøve uafhængigt
af hinanden, riffelskydeforløb hvor man sammen med instruktør skal afgive 25 skud i en række nærmere
beskrevne skydestillinger.
Vildtskadebekendtgørelsen er blevet revideret, hvilket primært får betydning for regulering af invasive
arter, som mårhund og vaskebjørn.
Vi må nu anvende lysforstærkende sigtemidler på anlagt foderpladser vel at mærke uden forudgående
tilladelse fra Miljøstyrelsen. Og vi må regulere vaskebjørn og mårhund hele døgnet.
Buejægere må regulere disse i forbindelse med bukkejagt også uden forudgående tilladelse.
Omtalte ligeledes en modtaget mail fra Jægerforbundets Formand, som skriver en del om jægere, som ikke
kan finde ud af at overholde gældende regler, lovgivning og udvise god moral og etik. Mange prøver alle
mulige krumspring for at omgå loven. En tendens til at overtræde reglerne, da strafferammen er minimal.

Det var lidt nationalt på jagtfronten og vi vender tilbage til det lokale.
Medlemstallet har ligget stabilt ind over året. Ved årets start var vi 161 og i november 2020 var vi 162.
Af gode nyheder siden sidst, kan vi lige nævne at jagtforeningen har fået foretaget miljøtilsyn på
skydebanen af Egedal Kommune og polititilsyn af Hillerød politi og begge parter meddelte os, at alt var i
orden.
Så har vi søgt Egedal kommune om fornyet lejemål. Vores lejemål udløber med udgangen af 2021.
Vi har fået et 10-årigt lejemål til udgangen af 2031

Bestyrelsen vil endnu engang takke vores trofaste hjælpere som møder op, når vi kalder på dem – uden jer,
bliver vores arbejde i bestyrelsen væsentlig større.
Bestyrelsen kvittererede denne hjælp til vores faste hjælpere med en middag på Bondestuen i Jyllinge den
4. november.
Vores sponsorer er en fantastisk hjælp for foreningen og uden dem, kan det mange gange blive svært at få
udført de opgaver, vi ønsker.

Så støt dem, når du handler eller skal have foretaget noget. Du finder vores sponsorer på hjemmesiden
eller på opslag på skydebanen.
Sluttelig skal rettes en stor tak til bestyrelsen for godt arbejde sidste år, et år med corona og mange
udfordringer, men vi kom igennem det.
Tak til alle jer der hjælper foreningen enten med at slå græs, pasning af skydebanen eller andet arbejde,
der skal til for at drive vores forening og fællesskab.
Tak til alle vores sponsorer, hjælpere, støttere og gavegivere.
Tak !
Spørgsmål, svar eller bemærkninger:
Ingen spørgsmål eller bemærkninger. Beretningen taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af Kasserer Carsten Brandt.
Spørgsmål, svar eller bemærkninger:
Ingen spørgsmål eller bemærkninger. Regnskab og budget godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen
5. Fastlæggelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet til jagtforeningen på kr. 25,- for året 2022.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af formand
Ikke aktuelt i år
7. Valg til bestyrelsen
Ole Dalskov, Michael Lindegaard og Tony Harritz blev genvalgt for 2 år.
Rasmus Jørgensen ønskede at udtræde af bestyrelsen
Tom Larsen og Claus Skovmand stillede op til den ledige plads i bestyrelsen.
Tom Larsen blev enstemmigt valgt for 1 år.

8. Valg af suppleanter
Jack Falstaff blev genvalgt for 1 år.
Ny suppleant blev Benny Christiansen valgt for 1 år.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Knud Pedersen og Knud Erik Bjellekjær blev begge genvalgt for 1 år.

10. Eventuelt
Per Andersen foreslog at skulle prøve at stable nogle fælles rævejagter på benene, han ville gerne selv
stille revirer til rådighed, og foreslog at bestyrelsen kunne spørge foreningens medlemmer, om der var
andre der ville stille revirer til.
Claus Larsen kom med et forslag rettet til jægerforbundet, som opfølgning på Claus Lind Christensen
(DJ) mail til tillidsfolk omkring tid til selvransagelse.
Claus Larsen mener at straffene generelt er for milde, og at man skulle overveje en ordning med klip i
jagttegnet, i stil med ordningen med klip i kørekortet,
Bestyrelsen viderebringer forslaget til DJ.
Dirigenten Knud Pedersen og Formand Tonny Rasmussen afsluttede den officielle del af
generalforsamling kl. 20:30 med tak for fremmødet og god ro/orden.

Som referent
Tony Harritz

_________________ den. _________

_____________________________
Dirigent / Knud Pedersen

________________________
Formand / Tonny Rasmussen

Umiddelbart efter generalforsamlingen på et møde den 9. juni 2021 konstituerede bestyrelsen sig som
følger:
Formand Tonny Rasmussen
Næstformand Ole Dalskov
Kasserer Carsten Brandt
Sekretær Tony Harritz
Bestyrelsesmedlem Michael Lindegaard
Bestyrelsesmedlem Tom Larsen
Suppleant Jack Falstaff
Suppleant Benny Christiansen

