
Referat af generalforsamling af d. 26. FEB. 2018. KL. 19.00. 

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Thomas Brauer som dirigent. Salen stemmer op om valget! 
Thomas melder at generalforsamlingen er lovligt iht. vedtægter og er varslet korrekt. 

2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen blev konstitueret efter generalforsamling 2017: 
Formand: Jens S. Hansen 
Næstformand: Henrik Lindegaard 
Kasser: Lars Jøker 

Medlemstallet i foreningen er 250 medlemmer og facebookgruppen er på 126 medlemmer. 
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder 2017. 
Bestyrelsen har været repræsenteret på jægerrådsmøder. 
Info omkring jagten. 
Der er blevet indkøbt forskelligt udstyr til klubhuset. Grill etc. 

Information om tyveri af flugtskydningsmidler: 
De manglende pengene i flugtskydningskassen er en kedelig sag som har splittet 
bestyrelsen i henseende til om tyveriet og sagen skulle politianmeldes.  
Vurdering var til start ikke at politianmelde. Efter grundigere overvejelser blev der truffet en 
ny beslutning om at politianmelde sagen alligevel. Den siddende formand trak sig fra 
bestyrelsen grundet denne nye beslutning. 
Bestyrelse foretog en re-konstituering med Henrik Lindegaard som formand. 
Sagen er nu politianmeldt. 

Der vil blive udarbejdet en ny procedure for opbevaring af penge. 

Information om diverse afholdte arrangementer: oprydning på sydebanen, fisketur i mosen 
etc. 

Bestyrelsen siger tak til alle som har deltaget i udvalg og frivilligt arbejde 

Spørgsmål vedr. tyveriet: Hvad er meldingen fra politiet? 
Svar: Ingen svar fra politiet endnu. Stadig i behandlingstid 

Spørgsmål: Hvorfor valgte bestyrelsen først ikke at anmelde? 
Svar: Der var tvivl om det var nødvendigt osv.  
Efter flere overvejelser og om i relation til ansvaret over for medlemmerne valgte 
man at anmelde.  

Info om sagen: Der mangler omsætning fra 5 flugtskydningsaftner. Beløb ikke kendt! 

Spørgsmål: Der er undren over handlingen hvorfor der ikke blev fulgt op på sagen.  
Svar: Der burde være fulgt op set i bagklogskabet. 

Spørgsmål: Hvorfor opbevaring i pengeskab? 



Svar: Pengene er taget over flere gange. Og er ikke blevet afhentet omsætning efter 
hver eneste flugtskydningsaften! 
 
Spørgsmål: Findes der stadig kun de 3 nøgler til pengeskabet? 
Svar: Ja, det gør der! 
 
Spørgsmål: Info fra hundetræningen vedr. levering af patroner. 
Svar: Leverandøren har ikke adgang til våbenskabet! 
 
Info: De personer der har været tættest på har der været kontakt til! 
 
Spørgsmål: Til de procedurer som der tidligere blev informeret om? 
Svar: Der bliver oprettet nye procedure. 
 
Salen bliver spurgt til godkendelse af beretning. Salen godkender enstemmigt 
beretningen! 
  

3. Udvalgsberetninger. Jagtudvalg- Hundeudvalg- Flugtskydning 
 
Jagtudvalg 
Referat fra Michael Ammitzbøll: (med kursiv) 
Vi nåede i alt 25 deltagere i fællesjagten. 

Der blev afholdt skelvandring for de nye riffeljægere og der blev trukket lod om de første 
pladser til premieren d. 16 maj. Det blev i alt til 2 flotte 6’endere om aftenen d 16 maj eller 
blev der ikke nedlagt yderligere bukke under bukkejagten. 

Udbyttet på fællesjagterne og andejagter: 

1 hare, 8 ænder, 1 bekkasin, (1 trafikskadet stykke råvildt). 

Ellers har det været en god sæson med nogle gode fællesjagter. Vi har haft god sikkerhed 
på jagterne alle har været opmærksom på dette ellers godt sammenhold og god tone. 

Der er set fuglevildt og råvildt på alle fællesjagterne. Vi har ikke kunnet afvikle såterne, 
således det har givet større udbytte ift. råvildtet. 

Der er blevet forsøgt med forskellige strategier dog uden succes mht. råvildtet. 

Vi har fået indhegning og ”nye husdyr på området” med de fordel/ulemper de skaber. 

‐ Der blev udsat 10 stykker kvæg i starten af sæsonen. Umiddelbart flere end 
fredningen ligger op til. Det vurderes at have haft en konsekvens for faunaen og 
vildtet på ”kaninbanen”. 

Der har desværre været den store deltagelse på jagterne med et max. antal på 14 på den 
første fællesjagt. Ellers har vi ligget på et gennemsnit på ca. 8 deltagere på jagterne. 
(svingende mellem 7-11) 

 
Info fra Thomas Brauer under dette punkt.: 
Fredningssagen er endeligt afklaret. Det er nu endt med at der kan fodres og udsætte i 
mosen, hvor der ikke er paragraf 3. 



Dog er hele mosen er paragraf 3. Dvs. at der ikke må ændres på forhold. Dette ift. forhold 
inden fredningens start. Dette betyder i dette tilfælde at der ikke må sættes ud i mosen. 
Der har været kontakt til forbundet om dette punkt: Tilstand med tidligere udsætning er 
normen og forbundet tager sagen op for os. Mødet foregår på Kalø. 
Der kommer en afklaring inden for den kommende fremtid. Info kommer senere. 

Spørgsmål til Thomas: Gælder det også fældning? 
Svar: Det må man godt fortsætte med. 

Hundeudvalg: 
Referat fra Per Sørensen: (med kursiv) 
Harlev Hundetrænings sæson 2017 er for længst vel overstået.  
Vi har haft en god og hyggelig sæson med omkring 35 tilmeldte hunde. 
Mit indtryk er at det ikke har skortet på engagement, vildt og gode råd fra trænerenes side. 
Fremmøde og engagement hos hundeførere har været acceptabelt og til tider flot. 
Alle har i hver i sær ydet det der skal til for at få et resultat og skabe en positiv stemning 
som gør det sjov at komme til hundetræning. 

Stillingdyst: 
Måske lidt for hyggelig for i år fik vi ikke pokaler med hjem til Harlev i vores lokale Stilling-
Harlev dyst. 
Til dysten i Stilling var vi repræsenteret fra hvalpe til mere rutineret hunde, hvilket jeg 
mener er meget flot og en tendens jeg håber forsætter. 
Tilsyneladende sidder Stilling tungt på åben klasse med en stærk og vedholdende bredde 
– eller også er vores tyngde og bredde for svag. Det skal her siges at åben klasse var med
2 nye trænere i Søren og Flemming, så det er ok vi ikke fik pokalen i år.
Vi må glæde os over at vi for unghundenes vedkomne kun blev slået med et point – vi har
en stærk unghunde klasse og kan håbe på at det på sigt kan danne en bredere trup i åben
klasse.

Afslutning: 
Vi holdt afslutning lørdag d. 6/6  
Endnu engang i fantastisk vejr. 18 hundefører deltog i de 3 klasser. Vores lokale dommere 
Kurt Sørensen og Jens Hansen styrede begivenhederne på bedste vis og alle fik mindst 1 
point, så stor tak til jer. Bjarne kok havde endnu engang tryllet en fantastisk grill-menu 
frem og det nød vi alle efter udførte konkurrencer, både om pokalerene men også om 
apportering på tid i blandet luftgevær skydning efter vandballonner som udløste en due 
som så skulle hentes.  
Åben klasses 3. plads blev afgjort på tid da 2 hunde stod lige. 
Årets vindere 2017  
Åben klasse : 
1 vinder: Torben med Debbie og bedste tæve 
2 vinder: Hans med Oscat og bedste han 
3 vinder: Rene med Bozzy  Afgjort på tid 
4. vinder: Troels med Ecco Afgjort på tid

Unghunde klasse : 
1 vinder: Palle med Blackie 



2 vinder: Boldsen med Tanja 
3 vinder: Knud med Kora 
Hvalpe: 
1 vinder: Ronni med Helix 
2 vinder: Anne Riber med Milo 
3 vinder: Anne A. med Berta 
Flidspokal: 
Anne A. med Berta 
 
Peter Sørensen holder som ansvarlig for hundetræningen og i stedet tager Søren 
Thingbak over. Håber alle vil tage godt i mod ham hans nye team, så han får de bedste 
arbejdsbetingelse og kan koncentrer sig om det som det hele drejer sig om, nemlig 
hundetræning. 
 
Flugtskydning: 
Bo stopper som formand efter 10 år. 
Tak til udvalget. Ingen udvalg ingen flugtskydning. 
Sæsonen er gået stille. Aspiranter igennem, dette er beskedendt besøgt. 
Der mangler yngre medlemmer. 
Info om arrangementer: 
 





 



 

 
 
 
 
 



4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Lars Jøker. Se bilag! 
 
Spørgsmål: Regning fra skov? 
Svar: der er ikke rykket for pengene. 
 
Spørgsmål: Er de manglende penge fra flugtskydningskassen med i dette regnskab 
Svar: De ligger under flugtskydningsudvalget! 
 

5. Indkomne forslag – se herunder. 
Forslag til vedtægtsændringen!  
Der stemmes med håndsoprækning! 
 
Forslag 1:  
§4 – Mose- og skovjagt. 
(Nuværende tekst) 
Alle der er medlem af Harlev Jagtforening kan optages i foreningens 
jagt. 
Bestyrelsen fastsætter det maximale antal deltagere i mosejagten. 
Lodsejere, der udlejer til Harlev Jagtforening, kan tilbydes optagelse i 
jagten. 
Alle medlemmer under 18 år tilbydes optagelse i jagten. 
Betingelserne i §5 skal være opfyldt, hvis et medlem ønsker 
optagelse i jagten. 
  
(Forslag til ny tekst) 
Alle der er medlem af Harlev Jagtforening kan optages i foreningens 
jagt. 
Bestyrelsen fastsætter det maximale antal deltagere i mosejagten. 
Lodsejere, der udlejer til Harlev Jagtforening, kan tilbydes optagelse i 
jagten. 
Betingelserne i §5 skal være opfyldt, hvis et medlem ønsker 
optagelse i jagten. 
  
 Ændringen er vedtaget! 
 
Forslag 2:  
§12 – Formue og regnskabsår. 
(Nuværende tekst) 
Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter, i 
værdipapirer eller i fast ejendom, der har jagtlig relevans til 
foreningen. 
  
(Forslag til ny tekst) 
Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter, i 
værdipapirer eller i fast ejendom, der har jagtlig relevans til 
foreningen, eller anden relevans i forhold til foreningens fremtidige 
virke. 



 
Ændringen er vedtaget! 
 

6. Fastlæggelse af kontingent. 
 
Kontingentet fastholdes på 175,- for det næste år. 
  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
Efter tur afgår følgende: 
Kenneth Egholm (modtager genvalg) 
Bo Nielsen (modtager genvalg)  
Bo Kristiansen (modtager genvalg) 
 
Ib Hansen foreslår følgende kandidater: 
Søren Tingbak og Michael Ammitzbøll 
 
Der afholdes valg blandt de fremmødte til generalforsamlingen. 
 
Udfald af valg bliver: 
Kenneth Egholm får:  35 stemmer 
Søren Tingbak får:  28 stemmer 
Michael Ammitzbøll får:  25 stemmer 
Bo Nielsen får:  19 stemmer 
Bo Kristiansen får: 17 stemmer 
 
 

8. Valg af suppleanter:  
 
Valg falder på: 
Bo Nielsen, 1 suppleant. 
Lars Trane, 2 suppleant. 
  

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter 
Valg falder på  
Revisorer: Bent Nielsen og Ib Hansen 
Revisorsuppleanter: Kurt Sørensen og Peer Skanning 
 
 

10.  Eventuelt. 
Spørgsmål: 
Kurt Sørensen: Kan vi ikke få fliser fra terrassen og rundt til skuret? 
Svar: Der vil blive arbejdet på en løsning. 
 
Per Sørensen: Spørgsmål til overlevering af nøgler og udestående nøgler? 
Svar: Der er påtænkt over udskiftning af lås. 
 
Spørgsmål: Ønske om opgradering af toiletforhold. 



Svar: Der vil blive arbejdet på en løsning. 
 
Arne (flugtskydning): Underskrift til udlevering af nøgler?  
Svar: Dette er taget til efterretning og vil blive overvejet ved udskiftning af lås! 
 
Spørgsmål: Facebookgruppe omkring hundeudvalg, kan denne åbnes således at 
medlemmerne kan følge med? 
Svar: Der vil blive kikket på dette. 
 
Info fra Thomas Brauer:  

o Thomas har været jægerrådsrepræsentant, Årsmødet Aarhus. Billetter til 
kommunale jagter som skal fordeles. 

o Info om jægerrådet og initiativer eks. mårhunde! Thomas sidder i udvalg 
mårhunde og kronvildt. 

o Der er et kommende møde om mårhunde i jægerrådet. Der vil komme info 
fra dette møde senere. 

 
Spørgsmål: Information på Facebook kommer ikke på hjemmesiden!  
Svar: Dette er grundet nedbrud af hjemmesiden. Der er besluttet at hjemmesiden 
kun til overordnede informationer om foreningen herunder aktivitetskalender. 
Efterfølgende og løbende beskeder føres via Facebook. 
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