REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARLEV JAGTFORENING
24. FEB. 2020. KL. 19:00 – 20:05

1. Valg af dirigent
Forslag: Flemming Frederiksen -> valgt
2. Bestyrelsens beretning (ved Christian M. Pedersen)
Jagtforeningen tæller pr. dags dato 265 medlemmer, så vi er siden sidste generalforsamling
steget med 29 medlemmer.
Bestyrelsen har afholdt seks møder i 2019. På det første møde umiddelbart efter sidste
generalforsamling, konstituerede bestyrelsen som følgende:
Kasserer: Michael Ammitzbøll
Næstformand: Kenneth Egholm
Formand: Christian M. Pedersen
Omstrukturering af bestyrelsen
Som i nok har bemærket, så er Michael ikke længere at finde i bestyrelsen, og i stedet har Lars
igen trukket i kasser rollen.
Dette er grundet travlhed og personlige omstændigheder for Michael, og vi i bestyrelsen tilbød
ham at kunne trække sig uden at skulle have dårlig samvittighed, hvilket Michael tog imod. Lars
var heldigvis suppleant, og tilbød at hjælpe en sidste gang, i vores nød.
Arrangementer
Bestyrelsen har i 2019 stået for to arrangementer, oprydnings dagen og et Vildt og Hygiejne
Kursus.
Oprydnings dagen stod sædvanligvis på oprydning af skydebanen, blev i år tilsluttet af
repræsentanter fra jagten der har udført arbejde i skoven.
Vildt og hygiejne kurset blev afholdt d. 21. november i klubhuset, og har været en stor succes.
Der var et fyldt klubhus med interesserede kursusdeltagere, og ros er modtaget for et godt
arrangement. Vi i bestyrelsen er naturligvis glade for denne feedback, og opfordrer hermed til
de der måtte have gode idéer til lignende arrangementer, melder sig på banen og får sat noget i
stilling.
Fællesrådet
Vi har i bestyrelsen ikke haft en repræsentant i Harlev fællesråd i 2019. Dermed ikke sagt at vi
ikke ønsker en, så hvis der er nogen der kan se sig varetage den rolle, så hører vi gerne fra jer.
Klubhuset
Bestyrelsen har drøftet forbedring af klubhuset, i form af at få udskiftet toilettet. Dette er også
blevet godkendt, og forventes at ske i løbet af foråret, såfremt den efter i aften konstituerende
bestyrelse, fortsat godkender dette.
Mosevejen

Vi har i starten af året haft lidt udfordringer med overholdelse af 20 km/t på mosevejen, og i den
forbindelse har vi i samarbejde med Ole, opsat to fartbump, som de fleste af jer nok har stiftet
bekendtskab med. Dette virker til at give den ønskede effekt, og minder traditionen tro, om at vi
naturligvis skal køre pænt på vejen.
Jægerrådet
Thomas Brauer har igen i 2019 varetaget foreningens interesser i Århus Jægerråd, og vi i
bestyrelsen takker for indsatsen.
Lejekontrakter
Bestyrelsen har i 2019 har udfordringer med to af vores lejekontrakter, henholdsvis tre lodder
som tilhører den nye ejer af Tarskov Mølle, og et enkelt lod beliggende lige bag klubhuset,
begge som konsekvens af salg.
Tarskov Mølle har tre lodder, det første ligger på tværs af skydebanens standpladser, og de to
andre nogle hundrede meter længere ude i skud retningen.
Vi har i bestyrelsen været i forhandling med den nye ejer over en længerevarende periode, og
har nu en aftale på plads. Desværre er en konsekvens af dette, at vi kun har ét årige
lejekontrakter på de lodder. Dog er 2020 også aftalt.
Dette betyder desværre at mulighederne for at flugtskydnings udvalget kan søge puljemidler til
fornyelse er skydebanen, er blevet vanskeliggjort, da sådanne ansøgninger typisk kræver
lejekontrakter for længerevarende perioder.
Ved det andet nævnte lod, er udfordringen at der ikke er kommet en aftale på plads endnu,
dette er dog grundet tidspres hos ejer, og der er en aftale om møde på Torsdag, altså den 27
Februar. Det er vores overbevisning, at der nok skal komme en aftale på plads vedr. dette.
Tak
Vi i bestyrelsen vil gerne sige tak for det forudgående år.
Tak til alle vore lodsejere.
Tak til vores sponsorer.
Tak til Brian og jagt udvalget.
Tak til Søren og hunde udvalget samt deres hjælpere.
Tak til Kenneth og flugtskydnings udvalget samt deres hjælpere.
Tak til Kurt for pasning af klubhuset.
Tak til vores revisorer, Jane og Kurt.
Tak til dem vi måtte have glemt.
Og sidst en kæmpe tak til Lars Jøker, for at genoptage Kasser rollen da bestyrelsen kaldte.
Dette var bestyrelsens beretning.
Kommentar: Ingen kommentarer - Godkendt

3. Udvalgsberetninger
Jagtudvalg (ved Brian Due)
Udvalg og tilmeldinger

Året startet for mit vedkommende ved sidste general forsamling for ca. et år siden, hvor jeg blev
valgt ind i bestyrelsen og som formand for jagt udvalget. Vi startede året i jagtudvalget med at
afholde det årlige informations møde, også kaldt Mosemøde. Ved mødet fortalte Philip Gormsen
om jagtens indhold og hvad den har at byde på. Ved mødet deltog en del kendte, men også nye
ansigter.
15 personer udtrykte deres interesse for, at deltage i jagten. Det var et fint antal så tidlig på
sæsonen, sammenlignet med året før. På mødet blev det årlige jagtudvalg valgt. Udvalget har
bestået af:






Phillip
Thommas
Jakob
Kasper
Brian

14 dage efter Mosemødet, holdt vi det første udvalgs møde i jagt udvalget. Her fik vi blandt
andet fin pusset informations materialet af, før det blev sendt ud til de interesserede i jagten. Da
medlemmerne modtog info materialet, gik det hurtig med tilmeldingerne. Det varede indtil start
september, hvor vi kunne mønstre 25 betalende medlemmer i jagten.
Investeringer
Vi har i år investeret i 2 nye skyde stiger og 2 fodretønder. Stigerne kom op i skoven ca. 3 uger
før bukke jagtens start på en fælles arbejdes dag. Desværre med et ringe fremmøde på dagen.
Dog stor tak til de 5 mand som kom. Vi fik klippet til gavn for bukke jagten og sat stiger op til den
nært forstående bukke jagt. Gamle stiger blev set efter og ellers var der hygge i skoven med
god stemning og en kold til tørsten på en dejlig solrig dag i april.
Skelvandring og bukkejagt
Den 12. maj blev der Traditionen tro afholdt vi skelvandring og lodtrækning til bukke jagten. Der
var mødt 3 stk. op og alle fik en start pladser i den først uge i jagten, uden den store kamp.
Vi blev 6 stk. i alt på bukke jagten, så der var rigelig plads til, at alle kunde komme afsted de
gange de ønskede.
Jagten gik fint og det endte med 1 fin 6 ender på paraden og et skud til en buk der ikke var til at
finde, på trods af et ihærdigt forsøg af sweisshundefører, en varm morgen i juni. Efter
hundefører hade gået en del km, måtte han opgive og konstateret at dyret ikke kunde være
hårdt såret eller stadig i så god tilstand, at den ikke ville forende foreløbig. Der blev kun fundet
en lille dryp sweiss på et græsstrå og efter skyttens forklaring, kunne denne dråbe også stamme
fra, da dyret løb ind i en hegns pæl, da skuddet gik og måske slet ikke fra skuddet. Det finder vi
aldrig ud af og dyret er ikke fundet omkring jagten, hvad jeg er informeret om.
Høstarbejde og efterårsjagten
Det traditionelle høst arbejde, som blev lidt sent, gik godt. Det blev ledet af Jacob med hård
hånd og der blev taget fat. Folk var gode til at give det en skalle og gode til at få byttet, hvis der
var nogle der var forhindret, så alt i alt godt arbejde. Nogle kom også afsted flere gange i den

gældende periode og det har været kanon. Det er et vigtig job i jagten, for at vi kan afholde
jagten og alt arbejde, der lægges i høsten er godt givet ud.
Jagten deltog i år på den fælles arbejdes dag. Der var dog kun Mark og jeg, som deltog på
arbejdes dagen. Dagen gik med at klippe lidt i mosen, inde i selve mosen og med opsætning af
fodretønder i skoven. Vi var i skoven for at tilse nogle af de gamle ræve grave i skoven. Der er 2
åbne igen. Den første blev åbnet i foråret og den anden på arbejdsdagen. Vi blev til en hyggelig
omgang gril om eftermiddagen og så var den dag gået før vi fik set os om. Tag med næste år –
det er rigtig hyggeligt.
Vi startede første andejagt d. 1. september. Traditionen tro til morgen jagt med et godt
fremmøde på ca. 10-12 mand. Vi var på den tid meget plaget af åkander i vandet. Jeg skød en
and, som faldt ned midt i åkanderne. Til stor morskab for de øvrige deltagere måtte Kasper og
jeg kæmpe os gemmen den håre omgang åkander og siv, men ind skulle anden og det kom
den. Ellers forløb rasten af andejagten godt. Det var som altid onsdagen i hver anden uge og
der har været blandet dage, nogle med mange ænder og andre stor set uden. Men det
skønnes, at udbyttet har været ok igennem sæsonen.
Vi startede den første weekend i oktober med fælles jagten og det forløb stille og rolig med et ok
antal deltager. Dog har det i sidste del af sæsonen været svært, at samle folk nok til at afholde
jagterne og jagt udvalget har været svækket af folks private gøremål. Men vi fik afholdt jagterne
og det var i god ro og orden og mit indtryk er, at folk har været glade og godt tilfredse jeg har set
glade jæger og der har været god stemning, samt folk har været gode til at give en hjælpe hånd
på jagterne.
Status for dette år i jagten, har været et godt år, set fra min side. På flere fronter, har vi været et
stærkt jagt udvalg i den første del af året. Samt vi har haft en god interesse i jagten med et stort
deltagertal på hele 25 betalende jæger. Det lader til at jagten har været et indbringende år. Der
er et lille overskud, så vi ser frem til næste års jagter med håb og forventning om, at vi får et
ligeså godt år.
Det årlige udbytte er løbet op i
En buk
3 harer
En sneppe
4 fasaner
Og en 10-12 ænder
Mårhunde projekt
Vi har i år prøvet at skaffe folk til at starte et mårhunde projekt, men uden held. Der har ikke
været nogen interesse overhoved (desværre), men det har ikke stoppet jagt udvalget. Vi har
haft en fælde til at køre med et kamera inde i mosen. Der har ikke været aktivitet af mårhund,
men af andre spændene dyr. Dog stoppede projektet, idet mosen stod under vand og fælden
blev oversvømmet. Vandstanden i mosen har været en meter over normalen.

Men her i år har Kurt Sørensen været manden bag en foderplads og vi krydser finger for at
heldet er med Kurt, så vi kan får skudt nogle mårhunde væk på foreningens jagt.
Til sidst vil vi sige tak til dem som har ydet en indsats for jagten evt. med hund og eller praktisk
hjælp.
Til info så er der Mose møde den 10/3 Kl.19.00 i klubhuset Harlev jagt forening.
Vi er lige pt 16 tilmeldte til kommende sæson så kom til mødet eller meld til ved undere tegnet
snarest hvis du ønsker en plads.
Kommentar: Der var en opfordring fra en deltager i jagten, til at komme med – det er hyggeligt
og altid under kyndig vejledning. Kun positive oplevelser.

Hundeudvalg (ved Søren Thingbak)
2019 begyndte for hundeudvalget med indskrivning den 19. marts kl. 18.30 i Mosen, med
efterfølgende foredrag af den daværende Jagthundekonsulent Henrik Hove fra Danmarks
Jægerforbund. Der var en rigtig fin tilslutning til arrangementet og stor spørgelyst blandt
deltagerne.
Vi har haft en fin sæson med omkring 35 tilmeldte hunde, som har fordelt sig med ca. 1/3
åbenklassehunde og 2/3 unghunde og hvalpe. Fremmødet har været rigtig fint især på
unghundeholdet, og det generelle indtryk er, at træningen er forløbet fint.
Vi har oplevet en stigende efterspørgsel til vores træningstilbud, også fra folk, der ikke går på
jagt og har en hund, der falder ind under de gængse jagthunderacer. Vi har derfor besluttet, at
alle jagthunderacer er velkomne til træningen, og, at deltagelse kræver medlemskab af Harlev
Jagtforening. For at tydeliggøre det, er unghundeklassen omdøbt til jagtrelateret grundtræning,
og åbenklasse til jagttræning. Endvidere har vi set os nødsaget til at begrænse holdstørrelserne
til hhv. 16 og 12 hunde for at optimere træningen. Øvelserne vil, da vi er en jagtforening, være
målrettet jagthunde og jagthundearbejde. Målet er, at sikre egnede apporterende jagthunde,
som kan bruges på jagt. For dem som har ambitioner om avanceret jagthundetræning, henviser
vi til specialklubberne.
Venskabsdyst mod Stilling Jagtforening:
Den årligt tilbagevendende venskabsdyst mod Stilling Jagtforening blev afholdt sidst i maj
måned med Stilling Jagtforening som vært og arrangør. Dysten foregik i fint vejr. Fremmødet
kunne godt have været bedre. Og måske derfor gik sejren til Stilling Jagtforening. Især
åbenklasse, når vi ser bort fra et par af hundene, havde en dårlig dag. Men sådan er det – det
er jo ikke robotter men hunde, vi har med at gøre. Vi håber på bedre held i år, hvor Harlev
Jagtforening er vært.
Afslutning:
Vores egen sæsonafslutning blev afholdt den 28. maj. Her var fremmødet rigtig fint, ligesom
vejret. Der blev som sædvanligt dystet i 3 klasser.
Årets vindere 2019:

Åben klasse :
1. vinder: Torben med Debbie
2. vinder: Tommy med Sako
3. vinder: Søren med Choko
Unghunde klasse :
1. vinder: Caroline med Theodor
2. vinder: Peter Møller med ?
3. vinder: Anne med Milo
Hvalpe:
1. vinder: Jørgen med Heino
2. vinder: Per med Albert
Flidspræmie: Søren Thomsen, for en stor og vedholdende træningsindsats.
Vi sluttede af med grillpølser og præmieoverrækkelse med præmier sponsoreret af HIKE. 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. En speciel og stor tak skal lyde til Ib, som har
valgt at slutte sin gerning som instruktør, for en stor og utrættelig indsats for hundearbejdet i
Harlev Jagtforening – lad os give Ib en stor hånd!
2020:
Jeg har desværre ikke selv mulighed for at deltage i træningen i den kommende sæson, da jeg
skal have sat skruer i ryggen den 17. marts. Men jeg er sikker på, at de øvrige instruktører nok
skal tage sig godt af jer og jeres hunde. Jeg håber, at der er en eller to blandt jer, der kan
tilbyde at hjælpe med træningen af de voksne jagthunde – jagttræning, det er jeg sikker på
Flemming vil sætte pris på.

Husk der er indskrivning den 31. marts kl. 19.00 i Mosen.
Kommentar: Ros og klap for Ib’s store arbejde i hundeudvalget i mange år.
 Der blev spurgt til om personer der ikke er medlem af jagt foreningen evt. kunne betale
mere for at komme med til hundetræning – svaret hertil var at begrundelsen for
medlemskab også skyldes ønsket om mere jagt relateret træning og bedre tid til den
enkelte hund.
Flugtskydningsudvalg (ved Kenneth Egholm)
Flugtskydningen 2019
Den 16 marts havde vi fastelavnsskydning.
Junior: Thor Egholm 23/46

Dame: Jane Heikendorf 32/44
Senior: Kenneth Egholm 37/42
Old Boys: Carsten Clausen 35/40
Veteran: Steen M. Pedersen 34/41
Super Veteran: Gert Wind 33/41
Pokal skydningen, den 15. Juni
Junior: Thor Egholm 28/44
Dame: Jane Heikendorf 37/43
Mester række: Rune Sørensen 40/41
A Række: Ronnie Rasmussen 37/40
Old Boys: Henrik Lindegaard 38/40
Veteran: Kurt Sørensen 37/43
Super Veteran: Gert Wind 38/40
Sponsor skydningen, den 24. August
Junior: Thor Egholm 29/44
Dame: Jane Heikendorf 31/44
Senior: Christian Pedersen 40/40
Old Boys: Lars Hansen 38/40
Veteran: Steen M. Pedersen 34/41
Super Veteran: Gert Wind 35/42
Træningspokalen gik i 2019 (for tredje gang) til: Rune Sørensen, som skød 197/205 – FLOT!
Der var i øvrigt en mere med 197 – men med 210 skud: Christian Pedersen. Super flot
skydning.
2019 var andet år, hvor vi deltog 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- ved at henvende jer til en fra flugtskydningsudvalget.
Første skydning er lørdag den 7/3 kl. 10:00 i Pindstrup.
Samlet set så kan vi notere os en 9. plads som hold – Ikke det bedste resultat, men det er
hyggeligt at være med og vi arbejder hårdt på at gøre det bedre i 2020 – kom og vær med!
Lidt om økonomien i flugtskydningen:
Sidste år, havde vi i flugtskydning ca. 34 tusinde i overskud. I år har vi et overskud på ca. 25
tusinde. Det er rigtigt flot!
Som jeg sagde sidste år har vi et ønske om at udskifte nogle af vores efterhånden ældre
kastemaskiner. Dette blev ikke til noget i 2019 grundet usikkerhed om kontraktforhold på vores
udenoms arealer.
Vi har ikke glemt det, og vi håber på at 2020 bliver året, hvor det bliver til noget!

Tak til vores sponsorer:
Superbrugsen Herskind, Grejfreak, Eagle Scandinavia, Stantech, Maskingruppen, Stautrup El,
Damgaard Metal, Meny Harlev, Bøssemager A.H. Larsen, Bjarne Thaysen Knife4Life, Nystrøm

og Krabbe, Plantas
Vi kunne godt bruge nogle flere til at støtte op om flugtskydningen. Hvis du kunne tænke dig at
give en hånd med et eller andet – så kom og giv lyd – i aften eller senere.
Så vil jeg gerne slutte af med at sige tak til alle i flugtskydningsudvalget og tak til alle jer, der har
hjulpet os i 2019.
Kommentar: Der blev spurgt ind til maskinerne og udskiftning af disse. Maskiner er gamle og
svære at få reservedele til og det vil derfor være en af de ting bestyrelsen vil se på en løsning
af.
Der er i øjeblikket så meget vand på banen, at det vil være let samle haglskåle op, da disse
flyder oven på vandet.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (vedhæftet) (ved Lars Jøker)
Kommentarer: Godkendt
5. Indkomne forslag


(*1) Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
§8:
"Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse"
Ændres til:
"Fremlæggelse af det, af revisorerne, gennemgåede årsregnskab til godkendelse"
§14
"De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, reviderer regnskabet og
påtegner dette." ...
Ændres til:
"Revisorerne, der vælges af og blandt medlemmerne, gennemgår regnskabet og anfører
evt. bemærkninger på dette.

Kommentar: Forslag er begrundet i opfordring for Jægerforbundet, idet den tidligere formulering
kun har sin berettigelse, såfremt det er en statsautoriseret revisor som revidere regnskabet.
Forslaget blev vedtaget via omvendt stemmeafgivelse (ingen stemte imod)
6. Fastlæggelse af kontingent
Forslag 175,00 kr. -> Det forsætter idet ingen havde indvendinger.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Forslag: Mark Flarup & Kasper Skovgaard – Valgt via applaus
8. Valg af suppleanter
Forslag: Philip Harmsen & Steffan Ranfelt Laugesen – Valgt via applaus

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Revisor: forslag – Kurt Sørensen og Jane Heikendorf – Valgt via applaus
Suppleant: forslag – Kia Møller Pedersen og Flemming Frederiksen – Valgt via applaus

10. Eventuelt:
Er der gjort noget i miljø venlig haglskåle – det er afprøvet, men der er ikke taget en beslutning,
om foreningen gør det til et krav.
Miljø patroner er typisk 1-3 kr. dyrere.
Der blev spurgt ind til om bestyrelsen har modtaget henvendelser fra ny beboere fra den nye
bebyggelse i Harlev, vedr. støj fra skydebanen. Bestyrelsen har ingen direkte henvendelser
fået. Der er set få kommentarer på sociale sider. Skydebanen holder sig inden for de støj
grænser, som er sat for Skydebanen
Tak for god ro, orden og fint fremmøde.
Slut kl. 20:05

