Stenløse – Veksø Jagtforening
Referat af generalforsamling den. 24. november 2021

I alt 24 deltagere.
Tonny Rasmussen bød velkommen.
Dagsorden i kursiv
1. Valg af dirigent
Knud Pedersen blev enstemmigt valgt. Som derefter kunne konstatere at generalforsamlingen var
korrekt indkaldt/varslet iht. vedtægterne.
2. Formandens beretning
I Januar Nyhedsbrevet udtrykte foreningen et Nytårsønske om at vi i løbet af 2021 kunne vende
tilbage til vores normale liv efter et år fyldt med corona, smittetal, restriktioner, mundbind osv. osv.
Vores ønske blev ikke opfyldt i starten af året, idet vi måtte aflyse de tre planlagte vinterskydninger
i januar, februar og marts grundet de forlængede covid-19 restriktioner.
Foreningen kørte de første måneder i tomgang, men der var trods alt liv i bestyrelsen, idet vi kørte
nogle møder som virtuelle. Det var en noget anderledes mødeform, men det var den mulighed vi
havde for stadig at drive jagtforeningen.
Vores jagttegnskursus, som vi startede op i december 2020 med 8 elever nåede kun at få en enkelt
aften, så lukkede DK helt ned. Forsamlingsforbuddet på det tidspunkt var 10 indendørs. Det betød
nu, at vi ikke kunne forsamles på skolen eller i klubhuset og vi måtte sætte kurset på pause.
Den 1. marts blev forsamlingsforbuddet hævet fra 5 til 25 personer for udendørs idræts- og
foreningsaktiviteter og vi så muligheden i at gennemføre vores jagttegnskursus udendørs i et meget
koncentreret uddannelsesforløb, som primært foregik i marken, dvs. på skydebanen, jagtarealer,
Roskilde Fjord m.m.
Vores kursister var på skydebanen 3 søndage i marts måned, hvor de fik indøvet de praktiske
færdigheder. Det skal lige nævnes at skydebanen var lukket for foreningens medlemmer disse
søndage.
Jeg skal igen takke de medlemmer som hjalp os igennem uddannelsen enten ved udlån af terræn
eller fremvisning af dygtige jagthunde.
Efter 40 års virke som foreningens instruktør var undertegnede noget spændt på om den
alternative undervisningsform havde givet vores kursister det ønskede resultat og det var mere end
glædeligt at modtage en anmeldelse fra en kursist og hans 2 sønner omkring kurset og ikke mindst
mødet med vores jagtforening.
Et lille udsnit af anmeldelsen har vi sakset ind i Nyhedsbrevet af oktober måned.
Det skal lige nævnes at alle kursister for nær en bestod jagtprøven. En enkelt dumpede i
afstandsbedømmelse. Og de fleste har ligeledes bestået haglbøsseprøven.
Vi har selvfølgelig taget vores anmeldelser til efterretning og det betyder, at vores kommende
jagttegnskursus som først starter op til januar, får kursisterne meget mere undervisning i terrænet
og mindre i klasselokalet.

Vi har pt. 12 tilmeldte og starter op den 6. januar.
Vi fik aldrig holdt den planlagte generalforsamling i november 2020, som vedtægterne foreskriver,
da forsamlingsforbuddet ikke gav os mulighed for dette.
Vi planlagde en ny generalforsamling til afholdelse den 14. april, men denne måtte vi også aflyse
grundet forsamlingsforbuddet indendørs.
Så kom muligheden for at forsamles op til 25 personer udendørs i foreningsregi og vi skyndte os at
indkalde til generalforsamling den 2. juni på skydebanen.
Denne blev afholdt med 18 fremmødte medlemmer og det var på denne, at vi bl.a fik ændret et par
detaljer i vedtægterne, da DJ var blevet opmærksom på, at det er alene statsautoriserede revisorer
eller registrerede revisorer, der må anvende ordene ”revidere” og ”påtegne”, når de underskriver
jagtforeningens regnskaber.
Vedtægternes pkt 7. blev ændret til ”Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab
til godkendelse”
Pkt. 13 blev ændret til ”Revisoren, der vælges blandt medlemmerne jfr. punkt, 7. gennemgår
regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette”
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. En ulige seksender. Dagens buk.
Og så åbnede vi skydebanen for sommerskydningen på en solrig aften den 17. maj, hvor Heinrich
skød 40/40 og vi fik alle en uforglemmelig oplevelse denne aften, idet vi så kronvildt på Edelgaves
jorder på den anden side af Værebro åen. Smukt syn at se så store dyr på vores egn.
Alle skydedage eller aftener blev afviklet til alles tilfredshed uden aflysninger og mange besøgende.
Vi har haft mange gæster, som alle udtaler, at det er en skøn lille plet I har herude og at skydningen
kan afvikles uden ventetid.
Årets præmieskydning blev afviklet søndag den 20.juni, hvor 27 medlemmer kæmpede bravt om
foreningens pokaler og præmier.
Sammenlagt bedste skytte blev i år Mads Lauritzen 23/22 og så skal det lige oplyses at vi har
genindført handicappokalen i skeet og den blev vundet af Bjarne Nielsen.
Et par dage efter var vi til firkantskydning på Ganløse Jagtforenings bane.
Vi har udvidet skydningen så det ikke kun er skydning til 24 duers jagtskydning, den omfatter også
trap, når vi er i Ganløse og når vi er på vores bane, så er det skeet.
Desværre måtte vi aflevere pokalen til Ganløse og så glæde os over en flot anden plads.
Det skal lige nævnes, at Ganløse Jagtforening ikke lige overholdt aftalte regler om skydning til 24
duer, idet der blev skudt to enkelte, en double og 2 enkelte. Aftalen går på at vi skyder en enkelt,
en double, en enkelt og en double. Nøjagtig, som vi skyder på vores bane.

Trekantskydningen den 1. august på vores skydebane genvandt Stenløse-Veksø Jagtforening
overbevisende pokalen, idet vi var 12 træffere bedre end Ballerup Jagtforening som blev nr 2 og
Furesø Jagtforening som blev nr. 3.
Vores hold bestod af Henning Hansen, Tom Larsen, Benny Christiansen, Søren Jeppesen og Jens
Gregersen.
Endnu engang stort tillykke med resultatet.
Som mange nok har bemærket har vi i slutningen af sæsonen brugt lerduer af en anden farve end
sort.
Vi kan ikke mere skaffe de sorte lerduer hos Hubertushuset og har derfor fået en ny due i en brunlig
farve.
Vi må erkende at vi ikke er så tilfredse med disse duer, da de sviner vores maskiner og splinter af
skudte duer ligger nu på et større areal end tidligere.
Ligeledes opsamler vi flere duer som er gennemskudt af et enkelt hagl uden disse er gået itu.
Bestyrelsen arbejder med Hubertushuset og andre for at finde alternative løsninger.
Vi har også på et tidspunkt lovet, at vi ville købe biopatroner til skydebanen, men prisen har ikke
været attraktiv, så vi afventer.

Sidste år var 10 medlemmer i Tølløse til simuleret klapjagt på lerduer og begejstringen var så stor,
at vi besluttede at tilbyde flere medlemmer denne oplevelse, så vi tilbød at deltage på et
formiddags og eftermiddagshold.
Formiddagsholdet blev hurtigt udsolgt og da vi ikke kunne fylde et eftermiddagshold, blev det 10
forventningsfulde medlemmer der drog til Tølløse den 18. september 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.

Onsdag den 17. november var der Årsmøde i Egedal Jægerråd på Græstedgård i Ølstykke.
10 medlemmer fra jagtforeningerne i Egedal kommune var mødt op. Man må sige, at det er et
tyndt fremmøde, når vi totalt er 661 i de respektive foreninger.
Der blev valgt ny jægerrådsformand, idet Frank Rasmussen fra Ølstykke ikke mere havde den
fornødne tid og nyvalgt blev Karsten Henriksen fra Ganløse Jagtforening.
Vores mand Ole Dalskov, som sidder i det Grønne Råd, kunne oplyse, at der kun har været afholdt
et møde grundet manglende tilslutning til møderne.

På generalforsamlingen i juni måned blev det foreslået om muligheden for at afholde rævejagter i
foreningen. Vi opfordrede medlemmer i Nyhedsbrev at stille terræn til rådighed og det har 2 gjort.
Så derfor er det besluttet at afholde rævejagt den 8. januar 2022 med mødested i Ganløse.
Der er plads til 15 og alle pladser er besat. Tilmeldingen gik stærkt og den 11/11 var alt udsolgt.

Efter planen åbner skydebanen for vinterskydninger den 23. januar, 13. februar og 6. marts 2022
såfremt corona restriktioner eller vejrliget tillader dette.
Bestyrelsen arbejder med flere forslag til kommende arrangementer og vi vil gerne lufte nogle
forslag med jer for at høre om der kunne være opbakning og tilslutning til disse.
Det er ingen hemmelighed at 7 medlemmer drager på jagt i Sydafrika sidst i marts måned
og for at være klædt godt på til denne tur, vil vi gerne ud at træne med jagtriffel med skud på lang
afstand. Her forestiller vi os, at vi finder en 200 m bane, hvor vi kan indøve lange skudafstande og
ikke mindst brug af skydestok.
I den forbindelse søger vi om muligheden for et samarbejde med Ballerup Jagtforening, så vi kan
benytte hinandens skydebaner uden at betale gæstekort.
Der er også kommet forslag om at lave et par mødedage udenfor skydebanesæsonen. Det kunne
være en formiddag på skydebanen til en snak, en kop kaffe, en bid brød med en øl og snaps. Lidt
social sammenkomst og en god historie!
Jægerbanko og auktion er også emner som er poppet op, Og en tur til Hunters Game.
Der er ikke ideer, der mangler, men vi har behov for at høre jeres synspunkter og er selvfølgelig
modtagelig for yderligere indspil til arrangementer.
Medlemstallet har ligget stabilt ind over året. Ved årets start var vi 162 og i november 2021 er vi
166.
Med hensyn til foreningens økonomi, kan vi godt tillade os at sige, at den har det godt. Det vil
kassereren senere redegøre for.
Forlader vi lige det lokale og kigger ud nationalt, så må vi konstatere, at der i øjeblikket er udbrud af
fugleinfluenza i DK.
Nedlagte pibeænder, krikænder og spidsænder er testet positive, nedlagt i Vadehavet, en
kalkunbesætning på ca 28.000 dyr og en mindre hobbybesætning med ca 50 dyr ved Slagelse.
Det betyder dog ikke, at smitten ikke kan være at finde andre steder i landet og alle jægere bør
udvise stor agtpågivenhed i forhold til deres håndtering af nedlagt vildt.
•
•
•
•

Den praktiske indsats for at undgå virus, ligner på mange måder den, vi har vænnet os til
under covid-19 – nemlig en flittig håndhygiejne.
Det anbefales at flå vildtet i stedet for at plukke det for at mindske en eventuel risiko for
smitte gennem støv. God ide at håndtere vildtet udendørs.
Lad være med at nedfryse hele fugle til senere brug i træningsøjemed til hundetræning, da
fugleinfluenzavirus ikke dræbes ved nedfrysning.
Gå i bad og skift tøj, når du kommer hjem fra jagt.

Kan vi anvende fuglene som spisevildt, ja, det kan vi godt såfremt vi ved stegning sørger for en
kerne temperatur i kødet på over 70 grader.
Til jer, der driver riffeljagt i Sverige, er der godt nyt. Den svenske regering har vedtaget et
lovforslag, der betyder, at der ikke skal søges særskilt tilladelser til lyddæmpere.

Lyddæmpere vil blive sidestillet med ammunition.
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.

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 13. oktober.
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 det sidste år.
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, og gavegivere.
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.
4. Kontingent For 2023
Bestyrelsen foreslår at kontingentet til jagtforeningen forbliver uændret for året 2023.
Forslaget blev vedtaget.
5. Valg af formand
Tonny Rasmussen blev genvalgt for 2 år
6. Valg til bestyrelsen
Carsten Brandt og Tom Larsen blev genvalgt for 2 år.
7. Valg af suppleanter
Jack Falstaff modtog ikke genvalg.
Benny Christiansen blev genvalgt for 1 år
Ny suppleant blev valgt Pierre Ulrichsen for 1 år.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Knud Pedersen og Knud Erik Bjellekjær. Begge blev genvalgt for 1 år.

9. Eventuelt
Claus Larsen spurgte indtil afgangen af medlemmer, Foreningens formand Tonny Rasmussen
besvarer spørgsmålet med, at bestyrelsen er nødt til at udmelde x antal medlemmer hver år pga.
manglende indbetaling af kontingent.

Claus Larsen spørger indtil hvordan det går med den nye ordning med gæstekort og indmeldelse
Foreningens formand Tonny Rasmussen besvarer spørgsmålet med, at bestyrelsen syntes, det
fungerer fint
Pierre Ulrichsen spørger indtil om der bliver arrangeret en kutterjagt i år
Foreningens formand Tonny Rasmussen besvarer spørgsmålet med at bestyrelsen vil sætte gang i
at arrangere en tur.

Knud Pedersen og Tonny Rasmussen afsluttede den officielle del af generalforsamling kl. 20:13 med
tak for fremmøde og god ro/orden.
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