
Harlev Jagtforening 

Referat ordinær generalforsamling 28. februar 2022 

1. Valg af dirigent 

Thomas Bauer er valgt som dirigent. Det konstateres, at den ordinære 
generalforsamling er lovligt varslet og indkaldt. Steffen Laugesen er valgt som referent.  
 

2. Bestyrelsens beretning, herunder opdatering vedr. foreningens fremtid 
Formanden fremlagde sin beretning. Bestyrelsen konstituerede sig i 2021 med Kaspar 
Skovgaard som formand for foreningen, Thomas Enggaard som næstformand og Mark 
Jensen som kasserer. Bestyrelsen har afholdt tre bestyrelsesmøder i 2021.  
 
Arbejdet i bestyrelsen har fokuseret på løsninger for skydebanens og jagten 
opretholdelse i Tåstrup Mose. Der er ikke fundet løsninger for nuværende, og 
bestyrelsen arbejder fortsat herpå. Sælger af de arealer på skydebanearealet, som er 
nødvendige for genoptagelse af skydning forhandles fortsat i regi af bestyrelsen.  
 
Der er fortsat en problemstilling om det skovareal, som jagten skal drives på. Derfor 
har der ikke været afholdt jagter i regi af foreningen i 2021.    
 

3. Udvalgsberetninger. Jagtudvalg- Hundeudvalg- Flugtskydning 
Kasper Skovgaard fremlagde flugtskydningsudvalgets korte beretning om, at der 
aktuelt ikke er udsigt til skydninger i 2022. Banen kan imidlertid åbnes med kort varsel, 
hvis der skulle ske gennembrud i forhandlinger om de nødvendige jordlodder.   
 
Thomas Enggaard fremlagde jagtudvalgets beretning. Der er fortsat forhandlinger med 
skovejerkredsen om muligheder for at gå jagt i hele skovarealet. Andejagt i 
mosearealet forventes fremover at udgøre en væsentlig del af jagtmulighederne i 
Harlev Jagtforening. Bukkejagten kan forventeligt fortsætte i regi af foreningen inden 
for mosearealer og dele af skovarealet under nye rammer. Bestyrelsen har aftalt besøg 
fra Danmarks Jægerforbund om gennemgang af mosearealet med henblik på at afklare 
muligheder for at forbedre jagtmulighederne. Det skal desuden afklares hvilket antal 
medlemmer, der kan indgå i foreningsjagten fremover med fokus på hovedsagelig 
andejagt og bukkejagt.   
 
Kurt Sørensen fremlagde hundeudvalgets beretning. En række gode kræfter i 
medlemskredsen arbejder for at genetablere hundetræning. Der forsøges etableret hold 
med hvalpetræning, grunddressur og jagttræning. Datoer for opstart er lagt på sociale 
medier – med start allerede her i marts 2022.  
 
Forsamlingens spørgsmål og bestyrelsens svar om:  
 

• Indestående på skydebanebetalingskort opfattes som foreningens ejendom.  
• Forhandlinger om niveauet for lejepriser med jordlodsejere afventer 

forhandlinger om leje og brugsret af arealer.    



• Skovarealet forventes at rumme 1-2 såter, som kan indgå i foreningsjagten. 10 
interessenter med ejerskab over skovarealet skal nå til enighed om udlejning til 
foreningen.  

• Opfordring til hundeudvalget om at give information om opstart af hundetræning 
til mulige interesserede fra foreningen, der har til huse på Skibby-
skydeanlægget.    

 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Bestyrelsens kassereren fremlagde foreningens regnskab, som afsluttes med et 
underskud på 30.527 kr. for 2021. Foreningen har fortsat en god økonomi med en 
kassebeholdning på ca. 160.000 kr. pr. 31.12.2021.  
 
Forsamlingens spørgsmål og bestyrelsens svar om:  

• Under normale omstændigheder skal udgifterne til foreningsjagten dækkes af 
tilsvarende indtægter fra medlemmer af jagten. Idet der ikke har været 
deltagere i jagten i 2021, er der kun udgifter, som dækkes af foreningen.    

 
5. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag inden for fristen.  
 

6. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen anbefaler at fortsætte nuværende kontingentsats. Forsamlingen godkendte 
bestyrelsens forslag.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Efter tur afgår: 
- Kasper Skovgaard 
- Mark Flarup Jensen 
- Emil Kofoed – Suppleant for Søren Thingbak  

 
Kasper Skovgaard, Mark Jensen og Emil Kofoed er genvalgt til bestyrelsen.  
 

8. Valg af suppleanter 

 
Klaus Jørgensen og Christian Petersen er valgt som suppleanter til bestyrelsen.  
 

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 

 
Jane Heikendorf og Kurt Sørensen er genvalgt som revisorer.  
Hans Lyck og Søren Thingbak er valgt som revisorsuppleanter.  
 

10. Eventuelt 
 

Kommentarer, spørgsmål og svar om:  
 

• Supplerende information om igangværende forhandlinger med jordlodsejere ved 
Thomas Bauer. Forhandlingernes forventes afsluttet i løbet af 2022. Udfaldet af 




