Referat af generalforsamling af d. 25. FEB. 2019. KL. 19.00.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Flemming Frederiksen som dirigent. Salen støtter op om valget!
Flemming melder at generalforsamlingen er lovligt iht. vedtægter og er varslet korrekt.
Salen er beslutningsdygtige.
2. Bestyrelsens beretning.
Se beretning herunder. (Med kursiv)
Vi har mistet et medlem! 1 minuts stilhed i salen
Velkommen.!
Første punkt: Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Flemming Frederiksen.
Valg af referent: Michael Ammitzbøll
Vi har desværre i 2018 mistet et kært medlem af foreningen, Svend Simonsen som er død efter
længere tids sygdom. Svends virke i foreningen har blandt andet været i en årrække at passe og
rengøre vores klubhus, Svend stod også i mange år for at kastelerduer til vores andeskydning på
flugtskydningsbanen og har også deltaget i jagten. Jeg vil bede jer rejse jer og holde et minuts
stilhed for Svend........
Æret være Svends minde.
Vi er på nuværende 236 medlemmer i foreningen Vores facebookgruppe tæller 134 medlemmer.
Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelses møder hen over året og klaret resten via tlf. mail. Og vores
lukkede facebookgruppe. På det første møde umiddelbart efter sidste generalforsamling,
konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Kasser: Lars Jøker
Næstformand: Christian M. Pedersen
Formand: Henrik Lindegård
Nu følger en kort gennemgang af året:
Hundetræningen har igen i år været en stor succes med mange deltagere, mere om det i
hundeudvalgets beretning.
Flugtskydningen har året igennem kørt rigtig godt, vi har fået styr på økonomien efter sidste års
sag om de manglende penge i kassen. Vi politianmeldte jo som bekendt sagen som vi nu har fået
at vide er blevet henlagt af politiet. Vi fik lavet nogle procedurer som skulle være med til at sikre at
det ikke kan ske igen. Mere om flugtskydningen i udvalgets beretning. Først i maj måned var der
fisketur i mosen, der mødte desværre kun en enkelt geddefisker op, hvilket har gjort at vi har taget
dette arrangement af dette års kalender pga. den manglende tilslutning.
16/5 var der som vanligt bukkepral.
Midt i september måned afholdt bestyrelsen oprydningsdagen. Vi havde forsøgt på at lokke flere
deltagere til ved at invitere til helstegt pattegris efter dagens arbejde. Det lykkedes fint vi var ca. 25
- 30 mand, det blev en rigtig hyggelig dag hvor vi fik lavet en masse arbejde. Vi fik opsamlet
propper fra skydebanen samt ryddet op omkring hus og afleveret på genbrugspladsen. Lavet
lemmen i kastehus. Støjskærme blev rettet op og pletmalet. Udvidet parkeringsarealet ved at
fjerne buske langs bækken. Svejset foden til kastemaskiner fast til venstre og spidsduer. Vendt
hældningen på taget på bag duehus. Rykket linoleum af i klubhuset i ned det nye gulv kunne
komme på.
Vi i bestyrelsen vil gerne have endnu flere til at deltage i år og husk at det ikke kun er for
flugtskytter men for alle medlemmer og altså fra alle udvalg, der er altid nok at tage fat på.
Mosejagten:
Jagten i mosen og navnligt økonomien i jagten har i år været en stor udfordring for bestyrelsen,
der er simpelthen

for få deltagere, mener der var 12 - 13 mand med i jagten, det er alt for lidt, egentligt underligt når
man tænker på udviklingen med der bliver færre og færre af de mindre arealer til leje. For ikke ret
mange år siden var der jo venteliste for at komme med i jagten, man kunne stå på listen i flere år
inden man kom med, herefter lavede vi reglerne om så alle medlemmer som melder sig til kan
deltage i jagten, men nu er søgningen ikke så stor.
Jeg har hørt medlemmer sige at så kan vi bare sige jagten fra, det mener jeg er en utænkelighed
idet vi jo også
bruger arealet til vore andre aktiviteter Hundetræning og Flugtskydning. Hvis vi begynder at sige
noget fra får vi det højest sandsynligt aldrig igen.
Vi vil meget gerne have nogle gode ideer til hvordan vi kan få flere med i jagten. Mere om jagten i
Jagtudvalgets beretning om lidt.
Klubhuset:
Vi har fået lagt nyt linoleum i klubhuset prisen var 18000krb , ser rigtig pænt ud! Skal hilse og sige
at det var et hestearbejde at tage det gamle gulv af.
Mosevejen:
Vi har lavet en aftale med en lokal landmand som kommer og retter vejen til flere gange om året.
Fællesrådet:
Vi har i mange år haft et medlem af jagtforeningen som har siddet i Harlev fællesråd, Arne Nielsen
har i mange år haft denne post, Arne har valgt at sige fra i år , men det ville være fint hvis der er en
fra lokal området der kunne tænke sig at tage sig af dette. Måske et par ord fra Arne ang. Senere.
Under eventuelt.
Jægerrådet:
Skriv fra Thomas Brauer: (fremlagt af Henrik)
Vedr. mårhunde – der er en stor indsats i gang i det meste af Jylland og sidste år mener man er
der er ombragt ca. 3000 stk. I Århus hænger vi lidt efter, nok mest på grund af manglende indsats,
idet der både i odder, Skanderborg, Faurskov samt Djursland alle nabokommuner nedlægges en
del mårhunde. Der er naturligvis også noget i gang i Aarhus og en håndfuld nedlagte og flere
nedkørte mårhunde er registreret. Vi har i Aarhus adgang til såvel hundefoder som ost, som er
ideelt som lokkefoder og der er en gruppe entusiaster i og omkring Solbjerg. der mødes ugentligt
hos den kommunale mårhundereguleringsjæger. (Torben).
Jagtudvalget har nyligt forsøgt sig i mosen med fodrepladser og hurtigt blev der observeret
mårhunde på kameraet. Der er også nyligt observeret mårhunde i Abo og Skibby, De er her så
kom i gang. Thomas Brauer kan kontaktes på mobil nr. 30481701 vedr. lokkefoder samt hjælp til
opstart af fodreplads.
Vedr. Dåvildt - Den netop indførte jagttid i vores område ”Aarhus Kommune” er at vi har fuld jagttid
på dåvildt, det komiske heri er at vi ingen bestand af dåvildt har i Aarhus kommune, der ses måske
en enkelt her og der (strejfer eller undsluppet farmdyr).
Den største sandsynlighed for indvandring af dåvildt er fra Syddjurs kommune.
Hvorvidt vi i kommunen ønsker Dåvildt er op til jægerne at bestemme.
Man kan bevare den fulde jagttid og evt. arbejde med frivillighed omkring evt. fredning og lign eller
man kan beslutte at bevare den fulde jagttid, fordi man ikke ønsker dåvildt i kommunen.
Man kan også forsøge at få dåvildt i kommunen fredet, i en periode frem til at det vurderes, at en
evt. bestand kan tåle en nærmere bestemt jagttid.
Ved en fredning er der måske mulighed for, at opnå tilladelse til udsætning, hvis det måtte ønskes.
Thomas Brauer sidder i Århus Jægerråd som foreningens repræsentant – og repræsentere
jægerrådet i den midtjyske hjortevildtgruppe, der er netop i aften møde i hjortevildtgruppen om
fremtidens jagttid på dåvildt. Jagtforeningerne i kommunen er blevet spurgt om deres holdning til
fremtidens jagttid og 7 jagtforeninger har meldt tilbage, 5 er for en fredning af dåvildtet, 1 har ikke
haft mulighed for at tage stilling og 1 har ikke en samlet enig mening. Thomas vil derfor foreslå, at
dåvildtet fredes indtil en evt. bestand kan tåle en jagttid.

Tak for året der er gået til alle vore lodsejere, tak til sponsorer, tak til Michael og folkene i
jagtudvalget, tak til Søren og hundeudvalget og alle deres hjælpere. Tak til Kenneth og alle i
flugtskydningsudvalget, fedt at vi i år kom i gang med centerskydningen.
Tak til vores maskinmester. Tak til Kurt for pasning af klubhuset. Tak til vore revisorer. Bent og Ib
Tak til vores repræsentant i Harlev fællesråd. Arne Nielsen
Tak til vores Webmaster Christian
Tak til dem vi måtte have glemt.
Til slut tak til Arne for at passe kassen, sælge øl og vand, holde styr på skydekort og meget mere
på flugtskydningsbanen i et kvart århundrede. Overrækkelse af kniv
Tak til Lars Jøker for dit kæmpe arbejde som foreningens kasser også i ca. et kvart århundrede.
Overrækkelse af kniv
Dette var bestyrelsens beretning.

Ordfører: informerer om at der efter udvalgsberetninger spørgsmål fra salen:
Kommentarer til Jagtudvalgets beretning:
Per Evald.: Kan man tilbyde jagttegns elever for deltagelse i jagten mod enkeltbetaling pr.
jagt. ca. 300,- pr gang? Facebookgruppe er usynlig. Vil gerne købe 20 ekstra pladser.
Svar: Dette vil blive vurderet af bestyrelse og jagtudvalg for den kommende sæson.
Per Evald: Informationer om jagten er usynlige på hjemmesiden. Dette bør ændres!
Svar: Tages med i arbejdet.
Bent Nielsen: Kommentar: I bestyrelsen der er ikke fokus nok på jagten fra bestyrelsen.
Mister vi jagten forsvinder den. Tidligere var alle bestyrelsen medlemmer deltagende.
Nytænkning. Der bør findes en der brænder for jagten til at sidde i bestyrelsen!
Svar: Bestyrelsen melder at de har et forslag ifm valghandlingen.
Ib: Kommentar til Per Evalds forslag: Det er den forkerte vej at gå med salg af 20 pladser!
Jane Heikendorf: Kommentar: Der er if. vedtægter ikke muligt at tage deltagere ind til
jagten fra alle steder. Det er ikke uvilje fra bestyrelsen mod jagten!
Thomas Gaardbo Eriksen (Jagtudvalget): Kommentar: Jagten har været gennem en
omstilling. Der er bl.a. stort område som er blevet indhegnet og delvist fjernet fra
jagtarealet.
Ide fra salen til mosejagten: Tilmelding ugen før mod eventuelle frie pladser på jagten.
Hvis det kan håndteres!
Nikolaj Riis: A og b medlemskaber. Hvor A medlemmer ligger arbejdet omkring
arbejdsopgaverne mod mindre deltagerpris. B medlemmer deltager mod højere pris!
Arne Nielsen: God støtte fra fællesrådet til jagtforeningen og deres aktiviteter.
Der har været henvendelser vedr. støj, som er blev taget personlig kontakt af Arne vedr.
disse henvendelser.
Kommentar til flugtskydningens beretning:

Spørgsmål fra salen: Hvordan foregår omgang med pengene vedr. flugtskydning.
Svar: Kenneth forklarer procedure! Der afregnes efter hver flugtskydning gang med
billede af kassebon som sendes til kasseren. Der foretages optælling af pengene af
2 personer og der tages billede af pengene. Kasseren skal afhente inden 14 dage i
pengeskabet. Kasse mester er strammet op. Der er kommet Mobile Pay som
minimerer kontantbeholdning.
Søren Tingbak spørger salen om den generelle dialog og om kritikken skal forstås som et
mistillidsvotum til bestyrelsen.
Svar fra salen: Dette er ikke tilfældet og der er opbakning til bestyrelsen!
Ib kommenterer på afhentning af penge iflg. proceduren!
Svar: Pengene afhentes altid dagen efter flugtskydningen om fredagen.
Kommentar fra salen til håndtering af udmeldelser om en tidligere person i
Flugtskydningsudvalget: Bestyrelse havde besluttet at personen måtte gerne måtte
deltage i udvalgsarbejde, men ikke måtte have noget at gøre med penge. Der blev
kommenteret til denne fremgangsmåde! Og at bestyrelsen skulle komme med en
undskyldning til personen.
Svar fra formanden: Jeg har været i kontakt med personen gennem hele forløbet.
Bestyrelsen mener ikke der er grund til undskyldning for forløbet! Det var en
beslutning i bestyrelsen og forsamlingen har valgt os til at varetage forhold i
foreningen.
Salen bliver spurgt til godkendelse af beretning. Beretning godkendes!
3. Udvalgsberetninger. Jagtudvalg- Hundeudvalg- Flugtskydning
Jagtudvalg
Se beretning herunder! (med kursiv)
Beretning fra jagtudvalget; Michael Ammitzbøll:
Vi nåede i alt 15 betalende deltagere i mosejagten.
Der blev afholdt skelvandring for de nye riffeljægere og der blev trukket lod om de første pladser til
premieren d. 16 maj. Det blev skudt 2 bukke under bukkejagten.
Fællesjagterne har haft ca. 15 deltagere pr. gang, som har bestået af medlemmerne og indbudte
hundefolk og gæster. Det har været praktiseret for at sikre en fornuftig afvikling af jagterne og blev
styret af jagtlederen på dagen.
Der har været forsøgt med skiftende jagtledere for at fordele opgaven med at arrangere jagterne.
Dette har givet lidt afveksling på hvordan såterne er drevet.
Udbyttet på fællesjagterne og andejagter:
2 hare, 2 fasaner, 20 ænder og 2 dyr (i alt 4 dyr med bukkejagten).
Ellers har det været en god sæson med nogle gode fællesjagter. Der har som altid været i fokus
sikkerheden på jagterne. Der har ikke været farlige situationer og alle har været opmærksom på
hindanden.

Indhegningen med kreaturerne. Her har der været dialog med landmanden så afgræsning og jagt
kunne kombineres.
Der har som vi kan se i regnskabet desværre været et underskud på jagten. For at sikre balance
skulle der have været 4-5 deltageren mere. Dette skal vi arbejde hård på at gøre bedre i
foreningen for den kommende sæson.
Information om kontakt til jægerforbundet om fodring og udsætning. Jægerforbundet kan ude
bistand hvis der opstår tvivl spørgsmål eller andre forhold vedr. dette punkt.

Hundeudvalg:
Se beretning herunder! (med kursiv)
Beretning fra hundeudvalget for sæsonen 2018
Indledning:
2018 blev første år for det nye hundeudvalg i Harlev Jagtforening. Der er kommet nye instruktører
til, og der har været vagtskifte på formandsposten efter Peter Sørensen ønskede at give stafetten
videre. Vi har haft en fin sæson med 35 tilmeldte hunde, som har fordelt sig med 7 hvalpe og
resten nogenlunde lige fordelt på unghunde og åben klasse. Fremmødet har været rigtig fint og det
generelle indtryk er, at der er blevet arbejdet seriøst med hundene mellem de enkelte
træningsaftener.
Venskabsdyst mod Stilling Jagtforening:
Den årligt tilbagevendende venskabsdyst mod Stilling Jagtforening blev afholdt sidst i maj måned
med Harlev Jagtforening som vært og arrangør. Dysten foregik i fantastisk vejr. Der var et flot
fremmøde – især fra Harlev Jagtforening, og der blev vist rigtig fint hundearbejde i alle klasser.
Træningen havde båret frugt, og Harlev Jagtforening vandt holddysten både i unghunde klassen
og åben klasse – godt gået af jer, der stillede op og forsvarede vores ære!
Afslutning:
Vores egen sæsonafslutning blev afholdt grundlovsdag. Også her var fremmødet rigtig fint,
ligesom vejret. Der blev som sædvanligt dystet i 3 klasser, og vi havde allieret os med eksterne
dommere til at dømme løjerne.
Årets vindere 2018:
Åben klasse :
1 vinder: Torben Andersen med Debbie
2 vinder: Peter Sørensen med Laika
3 vinder: Anders Philkjær med Mynte
Unghunde klasse :
1 vinder: Anne Hoeg med Bertha
2 vinder: Lars Thrane med Iben
3 vinder: Lina med Dingo
Hvalpe:
Her opnåede 3 ekvipager 55 point, og det var:
Anne Marie og Zoe, Kristina og Lobo samt Caroline og Theodor.

Vi sluttede af med grillpølser og præmieoverrækkelse. Stor tak til dommere, grillpiger og øvrige
hjælpere, men ikke mindst instruktørerne, som har ydet en stor indsats for, at vi, der gerne vil
træne vores hunde, har haft muligheden for at komme og blive inspireret hver tirsdag aften hen
over foråret. Tak til Lisbeth og Finn, som tog sig af hvalpeholdet. Ib og Hans, som tog hånd om
unghundene. Og naturligvis Kurt og Flemming, som sammen med undertegnede havde
fornøjelsen af åben klasse!
2019:
Finn Engstrøm har ønsket at holde en velfortjent pause, men vi er så heldige, at Lisbeth Bang har
sagt ja til at fortsætte med et eventuelt hvalpehold, og det er vi rigtig glade for. Samtidig kan jeg
fortælle, at Marie Rønning Lorentzen har tilbudt sin hjælp, og formentlig primært vil komme til at
hjælpe med hvalpetræningen i 2019. Endelig har Kurt Sørensen lovet at hjælpe til med træningen
af åben klasse. Stor tak til jer alle!
Husk der er indskrivning den 19. marts kl. 18.30 i Mosen, med efterfølgende foredrag af
Jagthundekonsulent Henrik Hove fra Danmarks Jægerforbund.

Flugtskydning:
Se beretning herunder! (med kursiv)
Flugtskydningen 2018
Den 24 februar havde vi fastelavnsskydning.
Junior: Anders Brauer 26
Dame: Jane Heikendorf 31
Senior: Rune Sørensen 34
Old Boys: Per Elmholdt 37
Veteran: Kurt Sørensen 30
Super Veteran: Ib Hansen 33
Præmie og Pokal skydningen, den 12. Maj
Junior: Thor Egholm 26
Dame: Jane Heikendorf 33
Mester række: Kenneth Egholm 39
A Række: Arne Jacobsen 33
Derudover pokaler til:
Old Boys: Steen M. Pedersen 36
Veteran: Arne Jacobsen 33
Super Veteran: Gert Wind 35
Sponsor skydningen, den 25. August
Junior: Thor Egholm 30
Dame: Jane Heikendorf 32
Senior: Christian M. Pedersen 39
Old Boys: Per Elmholdt 37
Veteran: Bjarne Thaysen 32
Super Veteran: Bent Nielsen 34
Deltagelse i Kredsmesterskab – Det var lidt blandet.. Senior og Super Veteran kvalificerede sig
ikke. Jane, derimod – blev nummer to i damerækken og gik videre til Forbundsmesterskabet – her
blev Jane nummer 15 ud af 41. Så Flot!

Træningspokalen gik i 2018 til: Rune Sørensen, som skød 191 duer ud af 200 mulige – FLOT!
2018 var også det første år, hvor vi har deltaget i Centerholdsturneringen.
Der er 14, der har været tilmeldt til skydningerne og 10 har været i aktion. Husk at alle der har
skudt fem registrerede skydninger det foregående år opfylder betingelserne for at deltage. Så meld
jer endelig til – der kommer et opslag herom snarest.
Samlet set så kan vi notere os en 7. plads som hold – og en sejr på hjemmebane, en 40 duers
skytte (var det i 41 skud?) Rune Sørensen. og en andenplads individuelt for seniorer (Kenneth
Egholm).
Lidt om økonomien i flugtskydningen:
I 2017 havde vi et underskud på godt 12 tusind. Det har vi vendt til et overskud på mere end 34
tusinde. Det synes vi selv er flot :)
Som i kan høre, har det været et godt år i flugtskydningen. Dog har der været lidt knas med vores
efterhånden gamle maskiner. Derfor påtænker vi at begynde en udskiftning – og helt konkret
regner vi med at skifte bagduemaskinerne i år.
Tak til vores sponsorer:
Eagle Scandinavia, Stantech, Maskingruppen, Stautrup El, Damgaard Metal, Meny Harlev,
Bøssemager A.H. Larsen, Per Elmholdt, Bjarne Thaysen Knife4Life, Nystrøm og Krabbe,
Plantas
Så vil jeg gerne slutte af med at sige tak til alle i flugtskydningsudvalget og tak til alle jer, der har
hjulpet os i 2018.
Vi kunne godt bruge nogle flere til at støtte op om flugtskydningen. Hvis du kunne tænke dig at
give en hånd med med et eller andet – så kom og giv lyd – i aften eller senere.

Beretningerne fra udvalgene er godkendt!

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Lars Jøker. Se bilag herunder!

Spørgsmål fra salen: Relateret til udgifterne i mosejagten og underskuddet!
Svar: Manglende tilmeldinger og så har der været noget forskudt jagtleje ift. 2017
Kurt Sørensen: Hvordan betaler de andre udvalg for arealerne?
Svar: Det er tidligere blevet ændret til nuværende forhold. Ændret for 4-5 år siden.
Regnskab godkendt.

5. Indkomne forslag – se herunder.
Ingen indkomne forslag!
6. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes på 175,- for det næste år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår følgende:
Henrik Lindegaard: Modtager ikke genvalg.
Lars Jøker: Modtager ikke genvalg.
Christian M. Pedersen: Modtager genvalg.
Rune Sørensen: Modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår følgende kandidater:
Brian Nielsen fra jagtudvalget. Brian modtager valg!
Andre kandidater der stiller op.
Per Skaaning modtager valg.
Der er fredsvalg ved blandt de 4 opstillede.
8. Valg af suppleanter:
Valg falder på:
1 suppleant er Henrik Lindegaard
2 suppleant er Lars Jøker.
9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter
Valg falder på
Revisorer: Jane Heikendorf og Kurt Sørensen.
Revisorsuppleanter: Bjarne Thaisen og Flemming Frederiksen
10. Eventuelt.
Kurt kommenterer på oprydning efter arrangementer i klubhuset, tømning af skraldespand
etc.

