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Svampejagt : Fantastisk svampejagt!! Vi var 24 glade personer - store som små Der blev fundet
mange svampe, også spiselige. Efter jagten blev svampene tilberedt af Peter "Savskærer og konen,
der blev lavet svampesuppe og svampestuning! Alt i alt en super dag, som gentages.
Gerne tilmelding I år pga. den store succes Formanden rettede tak til Lars Kronborg for lån af lokaler.
Forenings jagt: 13 medlemmer, hyggelig jagt på Løvenholt Gods en dag i tant og fjas med gode historier
Hjælperfest : Årets hjælpere var kaldt sammen som en tak, til at fortære resterne fra vores 80 års
jubilæum, Kim Jensen udlånte venligst lokaler, da vi var mange, Jørn Vase gav sit slutfløjt for denne gang.
1. Rævejagt : Kurt udlånte terræn med lov til skydning af alt jagtbart, 12 fremmødte, Kim Jensen lavede
Sneppe-Double tillykke tillykke. Der blev skudt 1 fasankok og Jesper Larsen stod for ræven, en god men
våd dag i dårligt vejr.
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2. Rævejagt : 23 mand i kirken, kæmpe ræv spottet, men ingen på parade, blæsende og meget koldt.
Mad. Vildtpostej og råvildtsgriller tilberedt af Søren M.
Bukkeaften :4 mand fremmødt med 6 bukke.
Flotteste Brian Meyer Sølvmedalje skudt ved Engesvang, Sjoveste Jens Vejen Pedersen skudt i Aggestrup.
Bukketræf: 4 bukke, pænt fremmøde, rigtig hyggeligt.
Vildt Fjorden :Ænder godt, Gæs godt & Edderfugle, vi skal huske, at der er kommet jagttid på hunnerne.
På Land : Agerhøns godt, Fasaner godt, Harer godt, Dyr der er sygdom & Kronvildt set strejfere.
Rovvildt : Ræv mange, Mårhund ingen set, måske en i Hadrup & Ulv spottet ved Silvan Horsens.
Havørnen har nu 2 unger.
Formanden sluttede beretningen med en tak til de aktive medlemmer. Og en stor tak til udvalgene, det
var deres fortjeneste jagtforeningen var i fremgang, grundet deres store engagement.
Kniv (Jann), Hund (Marianne, Michael, Kim, Jimmy, Allan & Lars), Skydning (René, Kim & Jann),
Web (Jann), Pram (Ren« Fælde (Viggo).
Samtidig takkede han dem der stillede terræn til rådighed til såvel skydning, som hundetræning.
Også en tak til dem der opmaganiserede vores kastemaskiner, pram og fryser.
Slutteligt rettede han en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med håb om at fortsætte i
samme ånd.
Knivkursus (larm)
Den sædvanlige garde. Igen superhyggeligt. Selvom der ikke er flere, gør vi det igen, det er ren kvalitid.
Vil selvfølgelig gerne have flere tilmeldinger

28/8-2014 Generalforsamling i Klubhuset
Formanden bød velkommen til 21 fremmødte + 4 fra bestyrelsen, Kim var fraværende.
3 mand stødte til senere.
1. Valg af dirigent.
.I. 0. Hansen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede,
at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og hermed beslutningsdygtig.
2. Formandens Beretning (Viggo)
Der er nu 175 medlemmer, det er en stigning på 5 stk, heriblandt 2 juniorer.
Der blev afholdt I min. Stilhed for afdøde Henry Nielsen
Formanden gennemgik herefter årets aktiviteter på godt og ondt, de ting der vedrørte udvalgene ville
komme efter beretningen. Pram og fældekursus kunne formanden konstatere Ingen tilslutning, men
håbede lidt på de 2 nye juniorer.

Skydning (Jann)
Helt igennem et super år, vi havde for det meste rigtigt godt vejr.
Dette har selvfølgelig en afsmittende effekt på det i forvejen medbragte super humør.
Året kulminerer som sædvane med præmieskydning d. 5/7-2013 Id. 10.00
Samtidig blev der afholdt Trekantskydning
Mester Række :
Lukket
A-Række :
8-Række:
Old-Boys :
Junior :
Holdskydning :

larm Møldrup 23/26
Gudmund Jensen 23125
Eske Eskesen 19/27
Gudmund Jensen 23/25
Frederik Brandt 13/30
Søvind 83/106
Holdpokal : Jann Møldrup

Skyde udvalget vil gerne takke for det store fremmøde til afslutningen, en super dag med godt
kammeratskab og et fantastisk humør.
Vejrguderne udviste til tider en lidt truende adfærd, men holdt sig heldigvis I skindet.
Danske Bank Pokalskydning Har vi også hentet til foreningen ( Jann )
JKF Pokalen. Vi stillede med et hold, som skulle bruge lidt ekstra krudt for, at få sejren, der fejlagtigt
blev tildelt andre. Så den står også pænt i skabet.( Viggo, Kim, Søren, Christian & Jann )
Vejle Amts Holdskydning Igen 2 hold med.
Hold 1 blev nr. 2 i serie 4. var a'point med nr. 1 men tabte på duerne over hele sæsonen
Hold 2 blev nr. 3 i serie 12,
Der skal siges, at fefc skyder med et hold bestående af 5 Søvind skytter.
så foreningen er rigtig godt repræsenteret i amtet.
Trap, kan vi også, vi har 3 skytter, der dog repræsenter HFK ( Marianne, Rene & Michael)
Hvor Marianne hentede en 2. plads hjem ved Horsens GP.
Vildduebane. Atter en kanon skydedag. Godt med fremmøde og meget skydevillige.
Super humør og kun glade ansigter
Hundetræning (Marianne)
Vanen tro blev vores hundetræning afsluttet med en prøve, og aldrig før i foreningens historie, har

Repræsentantskabet (Marianne)
Marianne og Rene, som var vor delegerede til repræsentantskabet fortalte om deres møde og de
afstemninger der var foretaget, men måtte erkende, at afstemningerne absolut ikke var gået som vi
ønskede. Mødet som helhed forløb stille og roligt
Det blev dog besluttet, at JKF (Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd) fra den 01.01.15 skal hedde
Danmarks Jægerforbund Horsens. Endvidere var der en opfordring til at informere alle
jagttegnsindløsere om, at de skal huske at udfylde vildt-udbytteskemaet, ellers vil der ikke blive udstedt
et jagttegn
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (Jann)
Regnskabet blev fremlagt med enkelte uddybende kommentarer, det blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag (Henrik)
Der var indkommet forslag om indkøb af plukkemaskine, der kunne søges af Brugsens midler.
Bestyrelsen havde undersøgt mulighederne, midlerne var opbrugte. Bestyrelsen stemte enstemmigt
nej til indkøb for egne midler, da det ville udgøre 25 % af kapitalen. Dette var generalforsamlingen
enige i.
S. Fastlæggelse af kontingent (Henrik)
Bestyrelsen forslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.

deltagerantallet været så stort — hele 21 hunde med fører — eller omvendt mødte op.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Viggo Jensen & Lars Mikkelsen. Begge modtog genvalg

Der blev dystet i de 3 træningsholdUnghunde :
1. Pernille Nygård, med Balder, 2. Clement Andersen med Miki, 3. Stefan Jensen med Ziko

7. Valg af suppleanter.
Kim Jensen & Rene Fomsgaard. Begge modtog genvalg

Junior :
1. Henning Pedersen med Luna, 2. Jane med Kenso, 3. Kim med Nemo.
Åben Klasse :
1. Bent med Ofelia, 2. Peter med Athena, 3. Flemming med Victor.
Hundeudvalget vil gerne takke for det store fremmøde, en super dag med godt kammeratskab og et
fantastisk humør
JKF Hundedysten
Kommunemesterskabet I hundedyst i JKF-regi blev i år afholdt søndag den 15/6-2014 hos
Bent Ballegård ved Jagtgården Peterslyst i Saften.
Det var en dag hvor hundetræning stod i højsæde, men der var også tid til et hyggeligt fællesskab
blandt deltagerne fra jagtforeningerne i JKF-Horsens. Brædstrup, 1151 og Søvind var repræsenteret.
17 håbefulde hunde og hundeførere var mødt op for at dyste om kommunemesterskabet I det
sommerlige vejr.
Der blev afholdt prøve med due på land, and på vand, samt udlagt hare. Som noget nyt var der i år
prøve for hvalpe, dog på lidt andre betingelser end de mere erfarne hunde.
Dommerne bestod i år af Hans Lau, Henning Pedersen og Kirstein Henriksen.
Som afslutning på dagen blev der uddelt pokal til de 3 bedste apporterende hunde, en holdpokal, en
hvalpepokal og en fiduspokal.
1. Sven-Erik Sørensen, Søvind med Barca. 2. Henrik Ohlendorff,1451 med Sofus.
3. Aksel Nielsen, Brædstrup med Louis. 4. Jesper Larsen, Søvind med Ludo.
Alle vindere havde udmærket sig ved topkarakter og rækkefølgen blev som ovenstående, afgjort ud fra
kriteriet hundens alder. Så den yngste vandt.
Ved hvalpene 1. Clement Andersen med Miki og 2. Pernille Nygård med Balder.
Holdpokalen gik til Søvind, holdet var Sven-Erik Sørensen, Jesper Larsen og Peter Andersen.
Fiduspokalen gik i år til Jan Rye fra Brædstrup med Luna pga. Lunas enorme glæde og Iver.
Udvalget vil gerne takke alle for en god dag på Peterslyst
Efterårshundetræning blev ligeledes gennemført i samme positive ånd 12-15 deltagere pr. gang

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Mogens Baungaard & Allan Kristensen.
Jens liborlussen & Marianne Fomsgaard. Alle modtog genvalg.
9. Eventuelt (Henrik)
Kragepokalen gik efter optælling I til Jens Steen Jensen
Info om tiltag på hjemmesiden, man kunne nu tilmelde sig flere aktiviteter, samtidig fordres det, at
tilmelde sig til mail, så vi kan spare omkostninger til udsendelse. Der blev ligeledes efterlyst ideer til
nyt, disse ville blive opfyldt hvis muligt
Der var i foreningen strøtanker om klubhusets placering, efter kortere argumentation var der enighed,
om at vi bibeholder nuværende placering.
Dirigenten afrundede Generalforsamlingen
Efter Dagsordenens faste punkter 2 stk. Indlæg
1. Bent Ballegaard , foreningens repræsentant i Kreds 3 JKF, fortalte om sit virke og visioner i JKF.
2. Jesper Larsen risikoen ved jagt i udlandet, med focus på hjemtagelse af sygdomme.
Formanden afrundede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Vi gik herefter til sidste punkt en øl og et par snitter og en masse snak.
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27/8-2015 Generalforsamling i Klubhuset
Formanden bød velkommen til 21 fremmødte + 5 fra bestyrelsen.
1. Valg af dirigent.
J. 0. Hansen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede,
at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og hermed beslutningsdygtig.

16/10-2014 Bestyrelsesmøde i Klubhuset.
Alle mødt. Bestyrelsen startede med at konstituere sig, alle fik samme poster, som foregående år
Der skal laves referater for hjælperfest og svampetur ( Henrik & Lars )

2. Formandens Beretning (Viggo)
Der er nu 172 medlemmer, det er et fald på 3 stk.
Der blev afholdt 1 min. Stilhed for afdøde Aksel Misser & Thomas "Mosegaard"

Klubhuset skal rengøres i nærmeste fremtid, inden frosten sætter ind ( algemiddel og nedvaskning )
Henrik har fået tid på hjortebanen, den kommer på næste års aktivitetskalender.
Lars pointerede, at vi fremad nok må se os nødsaget til at klare os med 1 rævejagt i å

Formanden gennemgik herefter årets aktiviteter på godt og ondt, de ting der vedrørte udvalgene ville
komme efter beretningen. Pram, atter ingen tilslutning.

Vi vil ligeledes prøve at skubbe et par ekstra møder ind om året,
Næste møde sidst november først december, for at lave aktivitetskalender.

Hjælper-fest: Hyggelig aften 18 glade mand. Menuen Vildtpate fra madholdet, pulled pork sponsoreret af
larm, jordbærtrifli sponsoreret af Madhuset. Rigelig mad ingen gik sultne i seng. En STOR tak til alle vores
hjælpere.
Svampejagt : Fremmødt 30 glade svampejægere i Hovedgårdskoven. Som sædvanlig blev alle budt
velkommen af Peter, som fortalte om dagens forløb, efter jagten havde Peter allieret sig med en kok,
som sammen med deltagerne tilberedte de spiselige svampe. Atter en succes, tak til Peter og konen.

8/12-2014 Bestyrelsesmøde hos Lars.
Alle mødt. Siden sidst har bestyrelsen klippet, vasket og ryddet op omkring klubhuset, så det nu fremstår
nydeligt og pænt. Hyggesnak og aktivitetskalenderen blev lavet færdig. Lars fik arrangeret bukkedag, som

JKF årsmødet deltog vi i og som sædvanlig fordrede vi mere åbenhed og indsigt. Kort tid efter mødet
bebudede Bent Ballegaard sin afgang som repræsentant for Søvind, Marianne Fomsgaard overtog
pladsen som vores frontfigur. Atter en tak til Bent for hans engagement

blev indflettet. Der blev ligeledes indsat en hjælpedag til vore medlemmer, som ikke er digitale. Der SKAL jo
indberettes vildtudbytte. Referaterne af årets aktiviteter er fordelt således. Henrik : Bukkedag - Hjortebane.
Marianne : JKF, Rene: Pram. Kim : Bukketræf - Svampejagt - Hjælperfest. Lars : Rævejagt - Intro hund - r

,.«..,

Rævejagt : 15 mand i kirken, 2 ræve på paraden, fin dag og sædvanlig venlig mobning.
Mad. Vildtpostej og råvildtsgriller tilberedt af Søren M.

Hund - Efterår hund. Jann : Kniv - Lerdue + præmieskydning - Vildduebanen - Hjælp til vildtudbytte, '
Hjælperfest forventes afholdt 20/6-2015.
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22/1-2015 Bestyrelsesmøde i Klubhus.

.

Hjælp til vildtudbytteindberetning, et nyt tiltag, som desværre ikke blev benyttet.

Alle mødt — Kim, inviterede Marianne Fomsgaard og Bent Ballegaard.
Rævejagt blev planlagt, spørgsmål vedr. JKF årsmøde blev vendt og præciceret. ,

Hjortebanen Grenaa: Også en succes, når folk husker det hele, 8 mand til 4 timers bane, der må gerne
være flere.

.,-

,

Jægerrådsmøde: Marianne gjorde det klart for det øvrige råd, at vi nu havde fået ny repræsentant og
Søvind ville høres. Ud over dette var der afstemning og regulering skulle styres af D.IF, dette ble nedstemt

/

30/1-2015 Repræsentant JKF.
D.d. er Marianne Fomsgaard repræsentant for foreningen,

Bukkeaften/dag : 19 mand ( til trods for aflysning fra Jelling Rejser ) en klar fremgang fra sidste års 4 mand,
der var rundstykker med formandens honning. 17 bukke, 2 Sika, 1 dåhjort og 1 elgtyr.
Flotteste Lars Mikkelsen, Sjoveste Brian Meyer, denne fik V1 fi. Snaps, som desværre knækkede halsen ved
overrækkelsen.
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Bukketræf: 21 fremmødt, rigtig hyggeligt, mange gode historier, men for første gang i historien, ikke en

H
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buk på parade.
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Hjælperfest: vi havde valgt at lægge den tidligere på året og 15 hjælpe, enkelte hustruer fik en fantastisk
tur til Vorsø og blev guidet af Sus. En fantastisk tur med Sus i stor fortællelyst om det helt specielle vorsø.
Vildt Fjorden : Ænder godt, Gæs godt & Edderfugle, vi skal huske, at der er kommet jagttid på hunnerne.
På Land : Agerhøns godt, Fasaner godt, Harer godt, Dyr der er sygdom & Kronvildt ok.
J. 0. Hansen afbrød formanden for at informere om særlig jagt på hjorte i østjylland.
Rovvildt : Ræv mange, Mårhund ingen, & Ulv ingen.

13/8-2015 Bestyrelsesmøde i Klubhuset.
Alle mødt, samt Marianne Fomsgaard. Slagplan for generalforsamling blev lagt.
Dagens bombe! klubhuset/vogn skal være flyttet senest 16/9.2015.
Dagens 2. bombe! Foreningens mangeårige næstformand Henrik Hass, ønskede ikke genvalg efter denne f
periode.

1•
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Formanden sluttede beretningen med en tak til de aktive medlemmer. Og en stor tak til udvalgene, det var
deres fortjeneste jagtforeningen kører så godt, grundet deres store engagement.
Kniv (larm), Hund (Marianne, Michael, Kim, Jimmy, Allan & Lars), Skydning (Rene, Kim, Flemming,
Gudmund & Jann), Web (Jann), Pram (Rene) JKF Jægerråd (Marianne).
Formanden påpegede, at man skal huske at alt i vores lille forening foregår i frivillighedens ånd, samt alt er
ulønnet. Tak er dog gratis.

Slutteligt rettede han en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med håb om at fortsætte i
samme ånd.

Efter prøven var der hygge i klubhuset, med burger, pølser og meget positiv kritik fra dommerne,
selvfølgelig etterfuldt af præmieuddeling.
Stor tak til foreningens hundetrænere: Marianne, Michael, Allan, Jimmy og Kim.

Knivkursus (larm)
Den sædvanlige garde. Igen superhyggeligt. Selvom der ikke er flere, gør vi det igen, det er ren kvalitid.
Vil selvfølgelig gerne have flere tilmeldinger
Skydning (Jann)
Også i år har vi haft et godt år, selvom vejret Ikke altid var på vores side. En enkelt gang var det virkelig
Hardcore, selv læsejl sejlede væk.
Dette til trods var det som sædvanlig super humør og lutter glade ansigter.
Året kulminerer som sædvane med præmieskydning d. 4/7-2013 kl. 10.00.
Samtidig blev der afholdt Trekantskydning
Jann Møldrup 24/24
Lukket
Mester Række :
Flemming Laursen 23/26
A-Række :
Morten Kragh-Hansen 20/25
B-Række :
Jann Møldrup 24/24
Old-Boys :
Morten Kragh-Hansen 20/25
Junior :
lioldskydning :
Søvind 87/101
Holdpokal: Kim Jensen
Skyde udvalget vil gerne takke for det store fremmøde til afslutningen, en super dag med godt
kammeratskab og et fantastisk humør.
Vejrguderne, havde nok planlagt årets fineste dag til dette event.
Mandskabsmæssigt er skydeudvalget udvidet med 2 mand Flemming og Gudmund, vi er samtidig meget
tæt på fastansat grillmester (Lars)
Atter en appel til oprydning, vi låner et fint område og vi vil gerne aflevere i samme stand, med en
samlet indsats.
JKF Pokalen. Vi stillede med et hold da vi skulle forsvare fra sidste år, desværre rakte det kun til bronze.
Der var dog sølv i mesterrække, samt guld og sølv i a-rækken.
Vejle Amts Holdskydning kun 1 hold, som med en 3.die plads i serien ikke kvalificerede sig til
finaleskydningen.
Vildduebane. Atter en kanon skydedag. Godt med fremmøde 10 mand og meget skydevillige.
Vi løb tør for tid før krudt. Lars grillede og sponsorerede pølser .Super humør og kun glade ansigter

JKF Hundedysten
Horsens Jægerråds hundedyst 2015
Lørdag den 27. juni mødte 19 forventningsfulde hunde med deres fører op til hundedysten på
Brædstrup 81 Omegns Jagtforenings flugtskydningsbane. Vejrguderne var også med på den gode måde,
idet der var overskyet med let vind, godt til apporteringsopgaverne. Der var deltagere fra HSI, Søvind
Jagtforening og Brædstrup & Omegns Jagtforening fordelt med 4 unghunde og 15 åbenklassehunde. Dommerne var i år Kristen Kjeldsen, Kaj Hansen, Lene- og Bjarne Hansen. Hundene og deres fører skulle
yde deres bedste for at opnå toppoint. ( 30 )
Holdmester Brædstrup & Omegns Jagtforening nr. 2 Søvind Jagtforening nr. 3 HSL
Åben klasse
1. Svend E. Sørensen/Braca, Søvind, 2 Allan Fjord/Zimba, Søvind, 3. Jan Rye/luna, Brædstrup
Unghundene
1. Hjalmar Nielsen/Lea, Brædstrup, 2 Henrik Olesen/Eddi , Brædstrup, 3 Else Marie Petersen/Soffi HSL
Fiduspræmien gik til Lars Mikkelsen, Søvind med Tanni på 16 uger.
Som afslutning på dysten var der grillpølser og en enkelt kold øl/vand. - Brædstrup & Omegns
Jagtforening siger tak til dommerne og hjælperne, samt alle deltagerne for en god dyst
Efterårshundetræning blev ligeledes gennemført i samme positive ånd 12-15 deltagere pr. gang
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (Kim)
Regnskabet blev fremlagt med enkelte uddybende kommentarer, det blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag (Henrik) Der var ingen indkomne forslag
4.1 Hædersbevisninger :
Der var i år 2 mand der blev hædret og fik et par rosende ord med på vejen.
Allan Kristensen &Jens Liboriussen
5. Fastlæggelse af kontingent (Henrik) Bestyrelsen forslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer : Kim Ankjær & larm Møldrup. Begge modtog genvalg
Henrik Hass ønskede ikke genvalg, Marianne fomsgaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
7. Valg af suppleanter. Kim Jensen & Rene Fomsgaard. Begge modtog genvalg

Jeg (Jann) er blevet uddannet kredsinstruktør haglskydning
Vi har fået 2 mand igennem den nye obligatoriske haglskydeprøve.
Denne prøve vil vi fremadrettet være behjælpelig med i bredest mulige omfang.
Hundetræning (Lars)
Årets afslutning på hundetræning blev i år afholdt hos Jesper Larsen for åben klasse og hvalpene, mens
junior brugte Toftumgårds arealer. I alt blev 20 hunde bedømt af vores snart faste dommerhold Marianne, Torsten, Hans og Ole - Og der skal lyde en stor tak for jeres altid kompetente bedømmelser.
Åben klasse:
1. vinder: Peter/Athena , 2. vinder: Bent/Ofelia, 3. vinder: Viggo/Cif
Junior:
1. vinder: Pernille/Balder, 2. vinder: Dan/Thor
Hvalpe:
1. vinder: Michael/Sanna, 2. Vinder: Gernot

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
Mogens Baungaard & Allan Kristensen.
Jens Liboriussen . Alle modtog genvalg.
9. Eventuelt (Henrik)
Kragepokalen gik efter optælling ! til Jens Steen Jensen Der blev gjort opmærksom på at mink, mår og
Mårhund talte med.
Info om tiltag på hjemmesiden, man kunne nu tilmelde sig flere aktiviteter, samtidig fordres det, at
tilmelde sig til mail, så vi kan spare omkostninger til udsendelse der er 75 tilmeldt pt
Der blev ligeledes efterlyst ideer til nyt, dette ville blive opfyldt hvis muligt.
.

Der var ligeledes tanker om en evt. rævejagt, efter majsen var høstet, da der nu kun er terræn til 1
jagt, Lars pointerede, at det kunne være svært at samle med så kort varsel, man kunne ligeledes stadig
lave det over 2 gange, men med lidt kortere ture. Bent Ballegaard tilbød en rævejagt i Januar på
Løvenholt mod en gang gule ærter. Bestyrelsen arbejder videre med disse ideer

Nu var det ikke kun strøtanker om klubhusets placering, det SKAL flyttes senest 16/9-2015.
Bestyrelsen tager kontakt til kommunen for alternativ mulighed. Lars påpegede, at vi var den eneste
forening i området der ikke lå kommunen til økonomisk last.
Jens Steen Jensen tilbød opbevaring hvis ikke andet var muligt.

Viggo og Søren er helt klar på den store dag med SFO Søvind Skole
Der var indkommet forslag omkring "skuffe" medlemmer. Bestyrelsen var enig om, at det skal stilles som
forslag til den kommende generalforsamling. Kontingent kunne være lig ordinær medlem og foreningen så
tog samme administrationsgebyr som forbundet. Dvs. pt. 70 + 50 = 120 kr.

Dirigenten afrundede Generalforsamlingen
Kragepokalen var ligeledes oppe og vende. Reglerne er som følger : Pokalen kan IKKE vindes til ejendom,
fødder tælles parvis og ræv/mårhund tæller 10.

Formanden afrundede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Der var købt en lille kurv til Henrik og formanden takkede for den mangeårige indsats.
Vi gik herefter til sidste punkt en øl og et par snitter og en masse snak.

Aktivitetskalender blev pakket til forsendelse, samt der blev indlagt skrivelse omhandlende klubhusets videre
skæbne. Som sædvanlig plukkede bestyrelse godt i kuverterne, for at køre ud til de nærmeste ( porto stiger
og stiger )
Som sædvanlig et super møde, hvor formanden bestak den øvri e b ty Ise med røget ål og æblekage

29/10-2015 Bestyrelsesmøde i klubhuset ( Ny midlertidig placering

)

Alle mødt. Bestyrelsen startede med at konstituere sig, Viggo — Formand, Lars —Næstformand,
Kim - Kasserer. Marianne - Bestyrelsesmedlem/jægerråd. lamt — Sekretær.
Vi vendte ganske kort vellykket overstået generalforsamling såvel positivt som negativt
Siden generalforsamling, hvor flytning at klubhuset blev adviseret, har Kim og Lars forfattet en ansøgning til
kommunen om en ny permanent placering på den gamle sportsplads ved skolen.
Hele forløbet til nu, har fået en positiv tilkendegivelse, men der er udfordringer.
Det er lidt mere omstændigt end der lige regnes med. Lars er Primus motor på det videre forløb.
Referaterne af årets aktiviteter er fordelt således. Marianne : JKF. Rene: Pram. Kim : Bukketræf - Hjælperfest.
Lars : Bukkedag - Rævejagt - Intro hund - Hund - Efterår hund. Viggo: Svampejagt — Hjortebane. Jann : Kniv Lerdue + præmieskydning - Vildduebanen - Hjælp til vildtudbytte.
Marianne informerede om tilskudsmuligheder, hun vil prøve om vi kunne få noget igennem på falderebet.

28/4-2016 Bestyrelsesmøde i klubhuset
Alle mødt, vores første møde i klubhuset, på den nye forhåbentlig permanente plads, på sportspladsen ved
Søvind Skole.
Det har været en lang kamp, hvor alle er trådt I karakter og nu høster vi frugterne.
Der har siden sidst været et par klubaftener, dette fortsætter vi med et par gange endnu.
Der blev taget tiltag til House Warming, hvor vi vil invitere medlemmer af foreningen, samt de parter der har
været involverede i/behjælpelig med at få diverse tilladelser. Der skal bestilles kransekage, mousserende vin,
laves indbydelser og reklameres i diverse medier, samt vores egen hjemmeside.
Der påregnes at House Warming, kan afholdes 26/5-2016 kl. 19.00
Hjælperest, blev også vendt, der var flere forslag at vælge imellem. Men datoen skulle gerne være enten
19/6-2016 eller 26/6-2016.
Næste bestyrelsesmøde august 2016.

Aktivitetskalender for 2016 blev kort gennemgået og rettet til.
Endelig udgave med nye tiltag, svampejagt, laves til svamp & æd og klubaften 4 stk. som opstart, laves på
næste møde.

11/8-2016 Bestyrelsesmøde i klubhuset

26/11-2015 Bestyrelsesmøde hos Viggo
Alle mødt. Lars og larm har været ved kommunen for at få hjælp til diverse tilladelser til fremtidig placering
af klubhuset, det var et meget positivt møde, hvor kommunen var meget imødekommende.
Vi tror ikke det bliver så vanskeligt, som frygtet. Det blev klarlagt, at kassereren skal ind over, således at han
er ansøger og tilladelsen gives til foreningen. Dette gøres i den nærmeste fremtid.
Der var tildelt en jagt fra naturstyrelsen, denne blev udloddet mellem de medlemmer der kunne kontaktes
med så kort varsel, vi havde 3 dage til at finde en vinder der havde mulighed for at deltage.
Vinder blev ved lodtrækning mellem de tilmeldte Henrik Laursen (Havde meldt sig til mail liste 2 dage før)
Marianne informerede omkring sidste Jægerrådsmøde.

Alle mødt. Slagplan for generalforsamling blev lagt.
Der blev vendt fremlæggelse af 3 indkomne forslag, hvem siger hvad på generalforsamlingen Og hvem
indkøber/bestiller brød og drikkevarer.
Mange ting at snakke om og de enkelte punkter for generalforsamlingen blev gennemgået og afklaret.
Som altid et godt og positivt bestyrelsesmøde

■
25/8-2016 Generalforsamling i Klubhuset

Den næste i rækken af talere var Ole Pilgård, som takkede for invitationen og ønskede os tillykke med
den nye lokation - Han var imponeret over fremmødet og det sammenhold, han fik forståelsen af, at vi

Formanden bød velkommen til 20 fremmødte + 5 fra bestyrelsen.

har i foreningen.

1. Valg af dirigent.
J. 0. Hansen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede,
at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og hermed beslutningsdygtig.

Torben Schultz formand i kredsen, afholdte ligeledes tale, han kom bl.a ind på, at han havde følt sig

2. Formandens Beretning (Viggo)
Der er nu 176 medlemmer, det er en stigning på 4 stk.
Formanden gennemgik herefter årets aktiviteter på godt og ondt, de ting der vedrørte udvalgene ville
komme efter beretningen. Pram, atter ingen tilslutning, hjælp til vildtudbytte indberetning, heller ingen,
svampejagten var der heller ingen tilslutning, men planlægningsmæssigt var svampene også længere
fremme end foreningen..

velkommen I vores selskab ifm. hundetræning mm., og at vi er en betydningsfuld spiller i det politiske
spil i Kommunen og Kredsen.
Der er indsendt materiale til Forbundet til en artikel i et af de kommende numre.
Hjælperdag 14 glade medlemmer var blevet sat stævne ved vores dejlige klubhus søndag 19. juni 2016
for at modtage en stor og velfortjent tak for deres aktive deltagelse i Søvind og Omegns Jagtforening
aktiviteter og derved gøre foreningen til et attraktivt sted at udfolde ens fritids interesse nemlig jagt.
Vejret viste sig fra sin gode side da vi i højt humør satte os til bords til et veldækket bord med
smørrebrød, øl, snaps efterfulgt af en god og velsmagende ost (ildelugtende mente enkelte).
Efter den gode frokost kørte vi til Odder museum ved den gamle vand og damp mølle. En yderst

Søren og jeg afholdte Jagtdag i SFO'en
Der var mellem 20 og 30 glade og meget nysgerrige børn, de fulgte med i, hvordan min hund
apporterede en (Død) fasan, bagefter kunne børnene se de Søren flå fasaner til den helt store
"guldmedalje"! Det kan røbes, at der venter forældrene fine julegaver i år (Fasanfjer, fasanhoveder og
fasanfødder). Både børn og jægere havde en super god dag, som muligt kan gentages til næste år.

kompetent og altvidende museumsdirektør viste os rundt i de imponerende bygninger her i blandt den
gamle møller som på imponerende vis er blevet sat istand. I forbindelse med rundvisningen i den gamle
møller blev jeg spottet på et af billederne som er en del af udstillingen.
Herefter kom vi til det store højdepunkt nemlig jagtudstillingen men desværre har lovgivningen gjort at
store dele af de gamle våben ikke må udstilles. Ikke desto mindre var det en storslået og informativ

Vi havde i år atter prøvet med 2 rævejagter, på den første var vi 16 jægere og 2 unge jagtinteresserede,

udstilling hvor vi tilbragte megen god tid med at se dyrerne på tæt hold. Nu ved undertegnede også

der blev set 3 ræve af 2 af foreningens pålidelige medlemmer, der blev dog ikke afgivet skud - Det var en

hvordan en ræv ser ud så nu er jeg klar til januar.

god dag i hyggeligt samvær,

Elsebeth mente, at holdkæftbolsjer var på sin rette plads til enkelte

På den anden var vi 18 mand i kirke lørdag morgen, til en god gudstjeneste - tak, til præsten Elsebeth og

Efter besøget på museet kørte vi retur til klubhuset hvor vi hyggede i festligt samvær med en god kop

hendes "crew". Vejret var rigtig "rævevejr", så det skulle give ræv! men de 17 jægere, så ingen ræve i de

kaffe og lidt sødt til.

første 3 såter, som var Torkilds mose, Søvind Skov og Kurts Skov, Kurt var så generøs, at har havde givet

Alt i alt en fornøjelig dag i godt selskab.

os lov til at skyde fasankok, duer og snepper, desværre kom der ingen af disse for!!

En stor tak til alle som deltog og som gjorde dagen til noget specielt

Sidste såt var Bæermosen og Oudrupgård Skov, her blev der set en kronhjort (Sandligvis en 8-ender) — et
flot syn!! MEN dagens ræv blev set og skudt atForeningens yngste medlem - Frederik Brandt, ræven blev
jagtet af min dygtige hund. Ræven bliver skudt og forender i en sø, derefter bliver der brugt en del tid på
at bjærge ræven, så hundeudvalget har bestemt, at der skal trænes i ræveapportering, når
hundetræningssæsonen starterliVi sluttede dagen af med en super god karrysuppe lavet at Jørn Vase

Vildt Fjorden :Ænder godt, Gæs godt & Edderfugle, vi skal huske, at der er kommet jagttid på hunnerne og
mågerne er fredet På Land : Agerhøns skidt, Fasaner skidt, Harer godt, Dyr der er sygdom ca. 50% er væk
& Kronvildt er der strejfere. Rovvildt : Ræv mange, Mårhund ingen, & Ulv ingen.

Jægerråd (JKF) årsmødet, Marianne Fomsgaard blev valgt ind som formand, men mere herom senere.

Formanden sluttede beretningen med en tak til de aktive medlemmer. Og en stor tak til udvalgene, det var
deres fortjeneste jagtforeningen kører så godt, grundet deres store engagement.
Kniv (lam), Hund (Marianne, Michael, Kim, Jimmy, Allan & Lars), Skydning (Rene, Kim, Flemming,
Gudmund & Jann), Web (Jann), Pram (Rene) JKF Jægerråd (Marianne).
Formanden påpegede, at man skal huske at alt i vores lille forening foregår i frivillighedens ånd, samt alt er
ulønnet. Tak er dog gratis.

Knivkurset var igen de samme travere, men der er plads til flere

I særdeleshed en stor tak til de, der stiller lokaler, lager og terræn til rådighed

Bukkeaften 6 fremmødte, hyggelig aften, gode jagthistorier, meget fine bukke samt andre dyr fra Afrika.
Bent Nielsen vandt bukkepokalen for en buk, skudt på Fyn. Den gav en brocemedalje.
Kurt vandt pokalen for den sjoveste buk. Den var sjov, fordi den var så mørk i opsatsen.
Bent havde endvidere taget følgende dyr med, som han havde skudt i Sydafrika: Nyala, Struds, aardwulff,
sjakal, stenbuk, klippegrævling og tænder fra et Vortesvin.

Slutteligt rettede han en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med håb om at fortsætte
samme ånd.

(12 mand), Jens Steen Jensen havde lagt hus til - tak til ham! Alle jægere havde en rigtig god dag I højt
humør og med de obligatoriske drillerier. Tak til de lodsejere der har lagt terræn til, og så håber vi, at
fremmødet bliver lidt større til næste år!!

Hjortebanen Grenaa: 7 mand deltog —god træning og skydning. Det ville være rart med større tilslutning.
Bukketræf 25 fremmødte — Flot I 3 bukke, det var rigtigt valgt med tidspunktet kl. 9.00.
Housewarming Der var 45 gæster mødt op til fejringen af vores nye tilholdssted, de blev bespist med
kransekage og mousserende vin.
Undertegnede indledte med en tale, hvor jeg takkede Søvind idrætsforening, Forum Horsens, Horsens
kommune og vores 2 lokale politikere Ingelise Thaysen og Ole Pilgård. Vi sluttede med et 3 foldigt leve
for foreningen.

Skydning (Jann)
Også i år har vi haft et godt år, selvom vejret ikke altid var på vores side. Som altid er dagene præget af
super humør og lutter glade ansigter.
Året kulminerer som sædvane med præmieskydning d. 2/7-2015 kl. 10.00.
Samtidig blev der afholdt Trekantskydning
Lukket Mester Række :
Kim Jensen 23/24
A-Række :
Bent Hansen 20/27
B-Række :
Andreas Hansen 19/25
Old-Boys :
Henrik Laursen 23/27
Junior :
Frederik Brandt 20/26
Holdskydning :
Hou 78/108
Holdpokal : Christian Stougaard

Skyde udvalget vil gerne takke for det store fremmøde til afslutningen, en super dag med godt

Lørdag d. 25. juni afholdtes den årlige kommune-hundedyst i Brædstrup.

kammeratskab og et fantastisk humør.

Søvind stillede op med 2 unghunde og 6 åbenklasse.

Holdet der skal skyde trekantskydning, vil fremad ikke blive sat på dagen, men være sammensat af årets
bedste 4 skytter. For at komme i betragtning til dette prestigefyldte hverv skal man have gennemført 3
skydninger.

hårde, og det var kun godt, da niveauet var meget højt.

Der er dog lidt "galde" Kassen til drikkevarer stod til selvbetaling, dette må vi erkende at ikke var særligt
vellykket. Der manglede ved dagens slutning ca. 1/3 af afregningerne, det er for dårligt, da det jo
tilkommer os alle.

Man må sige, at vi et meget stærkt hold (Nok det bedste i min tid i foreningen), dommerne var meget
Resultatet blev da også vores bedste til dato:
Åbenklasse:
1. Peter Andersen -.Ofelia & 2. Svend Erik Jørgensen - Barca
Unghunde:

Sidste år udvidede med 2 mand, dette har vist sig at være vældig godt disponeret, da de har været yderst
stabile. De er faldet godt i hak med udvalgets øvrige medlemmer.
Der skal dog atter engang appelleres til, at ALLE hjælper til med oprydning. Dette er gået rigtig godt lår.
Det er et lånt område, som vi gerne vil blive ved med at låne og aflevere tilbage i den fine stand det er.

1. Lars Mikkelsen - Tanni & 2. Niels Fredslund - Molly
Vi vandt naturligvis også holdkonkurrencen - Rent bord!!
En dejlig dag. Efterårshundetræning blev ligeledes gennemført i samme positive ånd
Jægerråd ( Marianne )

JKF Skydning ( Jægerråd Horsens )
Vi stillede med hold, et Mester og et A-hold. A holdet skød sølv hjem i deres række.
Så blev der hentet individuelle præmier i alle rækker.
Men det var en meget rodet afslutning, der var som sædvane, når det er jægerråd frem og tilbage med
medaljerne Vi kunne dog bryste os individuelt med sølv I mesterrække samt guld i junior og guld, sølv og
bronze i C-rækken ( det var også Søvind skytter der tog sølv og bronze i A-rækken

Ved Jægerråds Årsmødet mandag d. 1 februar 2016 blev jeg på demokratisk måde valgt til Formand for
Jægerrådet.
Den føromtalte dag møder jeg op til formøde I Jægerrådet forud for Årsmødet.
Formand Torben Schulz konstaterer, at der ikke er opstillet modkandidater til forrnandsskabet.
Han påpeger, at der ikke er varslet modkandidater inden for fristen på de 7 dage. Ydermere spørger han

Vejle Amts Holdskydning 1 hold med. Serie 12 Fik en 3"die plads i indledende, så derfor ingen
finaleskydning.

bestyrelsen om, hvorvidt de er bekendt med nogle modkandidater til formandsposten og han påpeger,
at en modkandidat skal være opstillet 7 dage forud for årsmødet. Der er ikke nogen tilkendegivelser på
en modkandidat fra bestyrelsens side.

Vildduebane. Atter en kanon skydedag. Godt med fremmøde,meget skydevillige. Super humør og kun
glade ansigter.
På formødet besluttes det, at der skal foretages et demokratisk formandsvalg, hvor forsamlingen har
Haglskydeprøven arbejder vi selvfølgelig være behjælpelig med fremad, men man er nødt til at have et
tilhørsforhold til foreningen. Så bare kom, der er mange indledende ting der kan startes på inden man
står på en skydebane.

mulighed for at opstille en modkandidat på dagen.
Jeg orienterer efter formødet de 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer fra Søvind Jagtforening om bla
ændringen vedrørende formandsvalget. Derefter træffer Søvind Jagtforenings bestyrelsesmedlemmer

Der har I en årrække været afsat kr. 1500,. til at fremme vores deltagelse i de forskellige skydninger.

beslutning om, at opstille mig til formandspost kandidaturet og fremlægger dette for forsamlingen.

Dette vil vi også gøre fremadrettet, men max beløb vil være kr. 500.Dette tilskud kan fremad fås ved henvendelse til skydeudvalget, som administrerer.

Valget foretages af en skriftlig afstemning og en fintælling af stemmerne.
Fintællingen bestod i at kontrollere antallet af fremmødte og stemmesedlernes antal. Det stemte.

Hundetræning (Lars)

Udfaldet blev at jeg fik en stemme mere end Torben Schulz.

Atter et kanon år, som ikke kunne gennemføres uden den trofaste og dedikerede skare af trænere.
Mange hunde i år, nok det største antal i den tid jeg har haft med det at gøre, vi sluttede med følgende
resultat

11 åbenklasse hunde + fører.
1. Peter Andersen Med Athena, 2. Benny Sørensen med Luna & 3. Bent Nielsen med Ofelia

Efter mødet dvs, næste dag modtager jeg mails fra 4 Jægerråds bestyrelsesmedlemmer.
I en af mail fra Claus Nøhr Knudsen fra Endelave fremgår det bla. at inden mødet I går, syntes jeg vi
havde fået et godt samarbejde I rådet specielt efter Søvind havde valgt at skifte repræsentant til
Marianne Fomsgaard. At Søvind og Omegns Jagtforening har haft et spil og at jeg har været en del af
dette spil og dermed, at han ikke kunne have tillid til mig. Hugo fra Brædstrup tilsluttede sig dette.
Erling Ladefoged Nielsen skrev blaieg kan ikke forstå, hvis du Marianne, selv har iscenesat det lille

8 junior hunde + fører.

show i går, men nu må du stå på mål for det.

1. Niels Fredslund med Molly, 2. Michael Poulsen med Mickey & 3. Michael Fomsgård med Sanna
Anders Firgaard skrev bla. at Søvind mødte jo talstærkt op, for netop at stemme Marianne ind.
Super aften med perfekt "hunde-vejr", og hele 41 personer til hygge med kritik og

Konklusionen på hans mail var, at han ikke længere ønskede, at være en del af Jægerråd Horsens.

præmieoverrækkelsen.
Der var stor ros til !arm for den dejlige menu (Spoleben og kartoffelsalat), og tak til Jørn Vase for hjælp
med tilberedelsen!

Til ovenstående kan jeg oplyse, at det ikke er en hemmelighed, at SJF har haft ønske om, at varetage
formandsskabet i Jægerrådet.

Ved dette Årsmøde og de forgangne Årsmøder har der været betydelig fremmøde fra aktive

Jeg har nu besluttet, at jeg har mistet lysten til at have noget med det politiske arbejde at gøre, og har

medlemmer af SJF.12014 deltog vi med 11 stk. og i år dvs. 2016 deltog vi 13 stk. inklusiv mig selv. Så

derfor meddelt bestyrelsen i Søvind og Omegns Jagtforening, at jeg ønsker, at trække mig fra

det er ikke korrekt at vi mødte talstærkt op, vi var ca. samme antal som året før.

Jægerrådsarbejdet og andet politisk arbejde i Foreningen.

Beskyldning om show eller kup, kan 13 mand ikke lave ud fra en sal med 37 deltagere, hvorfor der må

Da der ikke er Jægerråd i Horsens, havde Marianne nyt fra Hjortevildtgruppen med til gennemlæsning og

være andre, der har stemt på mig, da jeg fik 19 stemmer.

generalforsamlingen tog beslutning om, hvilken vej Søvind og Omegns Jagtforening ønskede at støtte,
denne afstemning blev taget efter generalforsamlingens dagsorden.

Mailene viste med tydelighed en mistillid til mig som privat person og ikke til min faglige kunnen samt et
angreb på vores Jagtforening.
Da jeg gik til formødet forud for årsmødet, var det ikke en mulighed for mig, at opstille til
formandsposten, da hverken jeg eller SJF havde Indvarslet mit kandidatur. Derfor kunne jeg til formødet
ikke oplyse noget om en modkandidat.
De fire mails må være udtryk for deres egne formodninger og gisninger. De kan umuligt have nået, at
drøfte det med deres respektive bestyrelser, da jeg modtager de ubehagelige e-mails allerede dagen
efter årsmødet.
Det er tankevækkende, hvordan dele af Jægerrådets bestyrelse kan angribe en demokratisk valgt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (Kim)
Regnskabet blev fremlagt med enkelte uddybende kommentarer, det blev herefter godkendt.
4. indkomne forslag (Lars)
I. Bestyrelsen stillede forslag om, at det skulle være muligt at være medlem af Søvind Jagtforening,
uden at være bundet af et medlemskab til forbundet. Vi har mange potentielle medlemmer der deltager
i knivkursus og hundetræning, men ikke er jægere.
Det blev vedtaget med 24 for og 1 imod, bestyrelsen har mandat til en løsning.
2. Bestyrelsen stillede forslag om, at det skal laves en dusørordning for nedlagt rovvildt.
Forslaget enstemmigt vedtaget, bestyrelsen har mandat til en løsning.
3. Bestyrelsen stiller forslag om, at der laves en vedtægtsændring, således at der fremover kun vælges 1
revisorsuppleant. Forslaget enstemmigt vedtaget

formand, på så svinsk/personlig og ondskabsfuld måde, Måske pga. mit køn ???? eller fordi jeg har stillet
krav om referater fra vores møder. Et krav som jeg har medtaget fra Søvind og Omegns Jagtforening.
Efter modtagelse af mailene, indkaldte jeg til et Jægerrådsmøde i Di-Horsens mandag d. 08.02.16, alle
mødte op bortset fra Anders Firgård fra Østbirk Jagtforening.
Jann Møldrup var med som repræsentant i Jægerrådet for Søvind og Omegns Jagtforening. Jeg foreslog,

4.1 Hædersbevisninger :
Der var i år Mogens Baungaard, som stod for tur, han havde både bestridt bestyrelsesposter samt været
en af hovedkræfterne da foreningen påbegyndte jagttegnsundervisnIng i 1979.
S. Fastlæggelse af kontingent (Lars) Bestyrelsen forslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer : Viggo Jensen & Lars Mikkelsen. Begge modtog genvalg.

at bestyrelses-sammensætningen skulle fortsætte uforandret med Erling Nielsen som Næstformand,
Jørn Lomborg som Grøntrådsrepræsentant og Claus Nøhr Knudsen som sekretær. Pga. manglende tillid
til mig ønskede Claus Nøhr Knudsen ikke at være sekretær, Erling tilsluttede sig I løbet af drøftelsen sig
dette standpunkt.
Jørn Lomborg påtog sig at varetage funktionen som Gr9sntrådsrepraesentant.
Pga. den fortsatte mistillid og en oplevelse af manglende samarbejde i bestyrelsen valgte jeg at

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Kim Jensen, Emil Østergaard.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
Mogens Baungaard & Allan Kristensen. Suppleant Jens Liboriussen . Alle modtog genvalg.
9. Eventuelt (Lars)
Mht. parkering ved vores klubhus, er det ok at holde fra Ravnebjerget hen til klubhuset, samt på
sydsiden af grusvejen.

meddele, at jeg trak mig som Formand, da jeg anså samarbejdet i Jægerrådet Horsens for vigtigere end
mit Formandskab.

Der blev efterlyst en ny repræsentant til Jægerråd Horsens, da Søvind pt. ikke er repræsenteret.
Der var flere emner oppe at vende, men ingen afklaring.

Jeg orienterede om, at Jeg ville forblive i bestyrelsen som repræsentant for Søvind og
Omegns Jagtforening og at latin Møldrup udtrådte af Jægerrådsbestyrelsen.
Pga. af et ønske fra nogle af bestyrelsesmedlemmerne om åbenhed, tilsendte jeg efterfølgende min

Der efterlyses frivillige til at istandsætte det lille skur ved klubhuset, Jann har fået sponsoreret maling fra
Malerens Lagersalg i Horsens. Der var nok af frivillige til denne opgave, Claus B, Jens Ole, Michael f,
Gudmund, Flemming 1, Emil, Kim R, og Marianne F.
Atter engang udmærker Søvind og Omegns Jagtforening ved den store interesse og frivillighed.

version af hændelsesforløbet vedrørende Årsmødet og dagene derefter (indeholdende de 4 negative
mails) til Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse, kredsformand og de implicerede parter. Jeg
anmodede om svar og betragtninger fra Danmarks Jægerforbund og andre der måtte have interesse og
meninger til den kedelige sag, herunder bla. Kredsformand.

Jimmy havde info omkring reguleringsudvalget, som han sidder i, det vil bestyrelsen kigge lidt på
fremad.
Kragepokalen gik til Jens Steen Jensen.

Jeg kan oplyse, at jeg Intet har bøn fra nogen.

Dirigenten afrundede Generalforsamlingen

Efterfølgende er al blevet forespurgt om, hvad vi skulle gøre i Jægerrådet Horsens, da vi stod uden

Formanden afrundede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formand og næstformand I Jægerrådet. Svaret kom først meget sent i løbet, af foråret, efter deres
repræsentantskabsmøde. Svaret var, at vi burde holde et ekstraordinært Jægerrådsmøde med et punkt
på dagsordenen, der hedder valg af formand. Det er besluttet, at fortsætte med afholdelse af
aktiviteterne eks. Jægerrådsskydning og Hundedyst, og først afholde valg i 2017. Begge dele er blevet
afholdt henholdsvis Hundedyst i Brædstrup og Jægerrådskydning på ØFC.

Afstemning til Jægerråd, foregik tiden djarriatik, da alle var enige om, at løsningen med dialog frem for
national model med direktfVerar atibretrække, der vil ve indsendt gener orsamlingens holdning til
rette person.),
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02/09-2016 Bestyrelsesmøde i klubhuset

04/07-2017 Bestyrelsesmøde i Klubhuset

Alle mødt. Bestyrelsen startede med at konstituere sig, Viggo - Formand, Lars - Næstformand,
Kim - Kasserer. Marianne - Bestyrelsesmedlem. lamt - Sekretær.

Alle mødt, hjælperfest blev vendt og drejet. Deltagere blev fundet.

Vi vendte ganske kort vellykket overstået generalforsamling såvel positivt som negativt .

Kim undersøger muligheder for Ø er servatet ved Them og forf
Som, hele
t.

Der havde indsneget sig en lille teknisk fejl angående suppleanten til bestyrelsen, dette gør, at vi frem til
generalforsamling 2017 kun vil køre med en suppleant.
Bestyrelsen havde på generalforsamlingen fået mandat til at finde løsning på støttemedlemmer og de
første tiltag til dette blev vendt, der skal laves separat konto, mulighed for elektronisk indbetaling,
elektronisk tilmelding samt almindelig tilmelding, der skal laves medlemskartotek, Kim undersøger alt det
økonomiske og Jann laver oplæg til tilmelding og ser på mulighederne for et medlemskartotek.
Kontingentet vil følge det kontingent forbundets medlemmer betaler incl. administrationsgebyret og vil
fremad følge dette. Kontingent er for nuværende kr. 120,- ( 70,- + 50,-)
Der skal indstilles en ny repræsentant til jægerrådet, når Marianne træder tilbage, Viggo og Lars vil tage
kontakt til kredsformanden, for at få rådet i tale, idet generalforsamling mente, at det var på sin plads, at
der blev undskyldt til Marianne for den uberettigede behandling.
Når dette så forhåbentlig var på plads, var Niels Pedersen indstillet på at repræsentere Søvind fremadrettet
I jægerrådet.
Der blev på generalforsamlingen besluttet, at der skulle gives dusør for rovvildt skudt af en af foreningens
medlemmer, krager & skader 5 kr. pr. sæt, ræv, mår, mink, mårhund 20 kr. pr. sæt, optælling sker på
generalforsamlingen og der udbetales kun ved personlig fremmøde. Disse priser er en prøveordning, som
kan evalueres fra gang til gang.
Aktivitetskalenderen, vil Jann få ændret damerne på, så de passer til 2016-2017, vi vil prøve at få nogle af
de forskellige samlinger til at falde sammen med klubaftenerne.
Dette skal være klar til gennemgang på næste bestyrelsesmøde en gang midt oktober.
På dette møde vil vi ligeledes invitere Jimmy Langballe, således vi kan få en uddybende forklaring omkring
reguleringsudvalget og hvilke tiltag der evt, skal gøres der.
Opstart til istandsættelse af det lille skur. Lars tager kontakt til Claus Bjerresaard, som får "frie tøjler' . til
indkøb af diverse materialer, dør skillerum og tagkonstruktion. Når dette e ir klaret, vjiänre frivillige tage
over.

indbydelse til udsendelse.

29/08-2017 Bestyrelsesmøde i Klubhuset
Bestyrelsen - Kim, slagplan for generalforsamling blev lagt.
Der blev vendt hvem der siger hvad på generalforsamlingen og hvem indkøber/bestiller brød og drikkevarer.
Mange ting at snakke om og de enkelternkter for generalforsamlingen blev gennemgået og afklaret.
Som altid et godt o:

t ‘estyrelseSmø

31/8-2017 Generalforsamling i Klubhuset
Formanden bød velkommen til 15 fremmødte + 5 fra bestyrelsen.
1. Valg af dirigent.
J. 0. Hansen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede,
at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og hermed beslutningsdygtig.
2. Formandens Beretning (Viggo)
Der er nu 175 medlemmer, samt der er i år åbnet for støttemedlemmer, de blev også budt velkommen
dem er der pt. 5 stk. af så nu er vi 180 medlemmer det er en stigning på 4 stk.
Der blev afholdt 1 min. Stilhed for afdøde Erik Sejersen & Jørn Christian Larsen

ki

eit/iaatAky:V
I

I /

Formanden gennemgik herefter årets aktiviteter på godt og ondt, de ting der vedrørte udvalgene ville
komme efter beretningen. Pram, atter ingen tilslutning, ej heller til svamp og æd.

19/12-2016 Bestyrelsesmøde hos Viggo
Knivmagerkursus : De gamle travere og faktisk en del nye, et rigtigt godt år.
Alle mødt, aktivitetskalender er pakket og omdelt.
Advokaten Kaj, havde givet en virkeligt positivt tilbagemelding omkring oprettelse af vores støtteforening.
Så det sættes i værk.
Støttemedlemmer deltager på lige fod med almindelige medlemmer, de kan dog ikke blive valgt til
bestyrelsen samt ej heller deltage i al aktiviteter.

Rævejagt : "14 jægere og "klapper" Katrine Vase var mødt op i dejlig vejr. Super hyggelig dag i godt
humør, Christian "Ørskov" som har været medlem af Jagtforeningen i 14 år, uden at have deltaget i et
eneste arrangement, var den heldige/dygtige skytte af den første ræv, som blev skudt i Søvind Skov. Der
blev set yderligere en ræv, men den snød os (Den er der til vores næste jagt). I Bæremosen anskød Lars
Mikkelsen en ræv, som senere blev eftersøgt i Oudrup Skoven uden held, Jesper Larsen havde bedre

Referaterne af årets aktiviteter er fordelt således. Marianne : Samling på klubaften, vildtudbytte &
bukkedag. Rene: Pram. Kim : Bukketræf - Hjælperfest. Lars : Rævejagt - Intro hund - Hund - Efterår hund.
Viggo: Svampejagt - Hjortebane. larm : Kniv - Lerdue + præmieskydning - Vildduebanen.

held og skød en fin hanræv.FIg. såter blev drevet igennem - Thorkilds Mose, Søvind Skov, Kurts Skov,
Bæremosen og Oudrup Skov."
Rævejagt med Kirkegang : Vores sidste rævejagt startede i kirken med Elsebeth som præst, der var mødt

Hjælperdag/fest afholdes engang i juni. Diverse ideer vil blive luftet på førstkommende bestyrelsesmøde.
Claus Bjerregaard er meget langt med skuret.

21 mand op -god tradition, vi må håber, den kan videreføres! Vi tog de samme såter som forrige gang,
Jesper Larsen er foreningens ubestridte rævejæger, endnu en gang lykkedes det ham at nedlægge ræv,
denne gang i Søvind Skov. Det var den eneste ræv der blev nedlagt, men der blev set 4, som ikke kom i
forl! De er der så til næste år. Jens Steen lagde hus til det "den sikre såt", i år var menuen tomatsuppe.
Super godt vejr og humør.

Klubaften : Klubaftenerne ser ud til at være givende også uden et fast program. I år har det været
afholdt den sidste torsdag i måneden fra slut januar til slut juni. Fremmødet har været spredt og med
forskellige deltagere. Nogle har været der flere gange og andre lidt mindre. Det har jeg ved selvsyn set.
Snakken er gået lystigt, og der er delt sjove og oplysende historier fra Søvind og Omegn. Hjortevildtet er
bla. blev drøftet. Hvor der er blevet skudt, hvor der sidst er set Krondyr. Alt lait nogle hyggelige
aftener, med en god snak og muligheden for at møde hinanden.
Jægerråd årsmøde : Der var 17 fremmødte. Erling fra HSL afholdte beretning, han understregede flere
gange, at han hverken var formand eller næstformand han holdte absolut den sobre tone!! Da der ikke
var opstillet kandidat(er) til formandsposten, er vi stadig uden en mand/kvinde på den post. Bestyrelsen
kan dog vælge at indkalde til et ekstraordinært møde med henblik på at få valgt en formand, det skal
dog varsles 3 uge før mødet i "Jæger", og de/den opstillede kandidat(er) skal offentliggøres på
hjemmesiden en uge før det nye møde. I selve beretningen var der ikke de store overraskelser:
Jægerråds skydningen, hundedysten og det grønne råd var gået efter planen Leif Sabroe ytrede
frustration over kredsens skydekoordinators enevælde og mangel på empati. Derudover blev der fundet
delegerede til repræsentantskabet. Under evt, blev der informeret om afskydning af hjortevildt. _larm
fremførte (igen) sit opråb mht. sin stilling som kredsunderviser for skydeinstruktører — Hvorfor bliver
han ikke brugt? Hvorfor hører han intet? Hvad er den fremtidige plan? Er en beståelsesprocent for
jagttegnselever på 25 ok? Osv
Torben Schultz og Henrik Frost lovede at forfølge sagen I!

Skydning (Jann)

Også i år har vi haft et godt år, selv om vejret ikke altid var på vores side. Som altid er dagene
præget af godt humør glade ansigter.
Året kulminerer som sædvane med præmieskydning d. 1/7-2017 kl. 10.00. Denne blev vi nødt til
at skyde en uge, så den blev afholdt 8/1-2017, men det ændrede intet på de fine resultater.
Samtidig blev der afholdt Trekantskydning, hvor Glud desværre meldte afbud
Lukket
Mester Række :
A-Række :
B-Række :
Old-Boys :
Junior :
Holdskydning :
Holdpokal :

Michael Fomsgaard 22/25
Jan Fomsgaard 21/25
William Laursen 21/27
Henrik Hass 22/27
William Laursen 21/27
Hou 79/106
Fin Sørensen

Bukkeaften ( klubaften ) 12 personer dukkede i klubhuset op til fremvisning af bukke fra sidste sæson.
Desværre var der ikke så mange bukke at fremvise - ialt 4. Flotteste buk og dermed pokalen gik til buk
skudt af Frederik Brandt. Sjoveste buk og en flaske snaps (af bedste klasse) gik til Bent da begge bukke i

Skyde udvalget vil gerne takke for det store fremmøde til afslutningen, en super dag med godt
kammeratskab og et fantastisk humør.

denne kategori var skudt af netop Bent. Det ville være godt om vi kunne få flere til at komme og
fremvise deres opsatser

Rene, havde valgt, selv at stå for madlavningen. Dette var en succes og JEG har besluttet, at det
må han også gerne næste år.

Hjælp til vildtudbytteindberetning, et enkelt medlem fik den fornødne hjælp
Hjortebanen Grenå Her var vi 11 mand bevæbnet med rifler og rigeligt med ammunition. En god og
hyggelig dag med voldsom meget skydning (Der flyttes stadig jord på voldene i Grenå), alle havde en fin
mulighed for indskydning og prøve kræfter med skydning på løbende vildt. Aktiviteten bør gentages.
Bukketræf : Vi var 15 mand mødt op på en meget regnfuld bukke-premiere, der er skudt 2 bukke.
Jens-Ole med en fin lille bastbuk og Kurt med en rigtig fin 6-ender
Hjælperdag : 17 forventningsfulde personer var mødt op I godt humør til morgenbrød ved klubhuset.
Vejret var godt så vi kunne sidde udenfor og hygge os. Efter morgenbrød kørte vi i samlet flok til
Silkeborg ørnereservat nær Them. Vi blev præsenteret for et helt fantastisk show af falkoneren med
historien om og opvisning af diverse rovfugle, herunder ørne, ugler i varierende størrelse, høge og falke.
Imponerende hvad fuglene kan, hvilken fart og nærkontakt især falken kan opnå. Dette fik Uno at føle
og han har stadigt en stor midterskilning som resultat af en nærgående falk.
Efter opvisning fik vi en sandwich og lidt drikkelse efterfulgt af en utroligt spændende tur ud blandt de
"vilde" Bisoner. Alle overlevede de yderst farlige aktiviteter. Alt i alt en god dag som sikkert kan give
grobund for yderligere besøg på Ørnereservatet.
Vildt Fjorden :Ænder godt, Gæs godt & Edderfugle, vi skal huske på hunnerne
På Land : Agerhøns skidt, Fasaner skidt, Harer godt, Dyr skidt & Kronvildt ok.
Rovvildt : Ræv mange, Mårhund rigtig mange, 8t Ulv 8 for mange ø.
Formanden sluttede beretningen med en tak til de aktive medlemmer. Og en stor tak til udvalgene, det var
deres fortjeneste jagtforeningen kører så godt, grundet deres store engagement.
Kniv (Jann), Hund (Marianne, Torsten, Marianne, Susanne, Kim, Allan & Lars), Skydning (Rene, Kim,
Flemming, Gudmund &Jann), Web (Jann), Pram (Rene) 1KFJægerråd (Niels). Vilddue ( Eske, Uno & Jens )
Samtidig en stor tak ti de der stiller terræn og lagerplads til rådighed.
Formanden påpegede, at man skal huske at alt i vores lille forening foregår i frivillighedens ånd, samt alt er
ulønnet. Tak er dog gratis.

Der skal dog atter engang appelleres til, at ALLE hjælper til med oprydning. Dette er gået rigtig
godt lår. Det er et lånt område, som vi gerne vil blive ved med at låne og aflevere tilbage i den
fine stand det er.
Jægerråd. Vi stillede med et A-hold. A holdet som skød sølv hjem i deres række. Så blev der hentet
Bronze i Junior, Frederik og sølv i veteran, Kurt
Men det var en meget rodet affære, som sædvane, når det er jægerråd
Vejle Amts Holdskydning kun 1 hold, som med en 3.die plads I serie 16 ikke kvalificerede sig til
finaleskydningen.
Vildduebane. Atter en kanon skydedag. Super humør og kun glade ansigter
Haglskydeprøven arbejder vi selvfølgelig være behjælpelig med fremad, men man er nødt til at have et
tilhørsforhold til foreningen. Så bare kom, der er mange indledende ting der kan startes på inden man
står på en skydebane.
I år blev der udbetalt kr. 500,- til holdskydning Vejle Amt og det samme til Jægerrådsskydningen
Dette tilskud kan fremad fås ved henvendelse til skydeudvalget, som administrerer.
Hundetræning (Lars)
Deltagerantallet på vores efterårs og forårstræning har igen nået nye højder, men vi har år fået hjælp
fra nye instruktører Susanne, Marianne og Torsten Olesen.
-

-

Med deres hjælp og ekspertise er hjælperkorpset fuldendt, Susanne, Marianne og Torsten kommer
med mange nye og inspirerende teknikker, der samme med den "gamles" (Allan Kristensen, Marianne
Fomsgård og LM) store erfaring gør at Søvind Jagtforening, nu kan tilbyde områdets bedste
hundetræning!!

Slutteligt rettede han en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med håb om at fortsætte i samme
ånd.

Dette rygtedes og vi har i år set en del nye ansigter.

Til afslutningen var der mødt 18 hunde med fører til den afsluttende prøve, det gav flg. Resultater:
Åbenkl.
1. vinder, Peter med Athena 2. vinder, Benny med Luna 3. vinder, Bent med Ofelia

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer : Kim Ankjær & larm Møldrup. Begge modtog genvalg
Marianne Fomsgaard ønskede ikke genvalg, Knud Gregersen blev foreslået af den tilbageværende
bestyrelse og valgt.

Junior.
1. vinder, Kenneth med Balto 2. vinder, Kim med Lexie 3. vinder, Jimmi med Boss
Hvalpe.
1. vinder, Hanne med Fenrik 2. vinder, Lene med Odin 3. vinder, Gunnar med Molly
Til den efterfølgende pølsespisning og dommerkritik, var vi i 40 mand/kvinder til en hyggelig aften, stor
tak til instruktører, hjælpere og dommere.
Hans Lau og Ole Beucher blev hædret for deres 20 års jubilæum som dommere i foreningen.
Vi samlede 12 hunde til kommunemesterskabet, super flot deltagerantal, når man tænker på at
kommunens største forening HSL, der som arrangør ikke kunne stille med en eneste hund!!
Åbenkl. Peter Andersen vandt pokalen for andet år i træk, og Benny Sørensen gik en 3. plads — begge
med maks.point. Unghunde Susanne Olesen fik en flot 2. plads
Desværre vandt Brædstrup Jagtforening med ET sølle point foran os, så de har holdpokalen til lånt til
næste år, hvor vi tager den hjem lgen ll

7. Valg af suppleanter. Kim Jensen modtog genvalg og som ny suppleant blev Flemming Laursen foreslået og
valgt.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
Mogens Baungaard & Allan Kristensen.
Jens Liboriussen . Alle modtog genvalg.
9. Eventuelt (Lars)
Støttemedlemmer, Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling mandat til at forme strukturen for at
være støttemedlem af vores forening uden om Dl. Der har ikke været grund til at lave det store
administrative arbejde endnu for a styre tilgangen, da vi pt. har 5 støtte medlemmer. Bestyrelsen har
med dette mandat besluttet, at støtte medlemmer ikke kan stemmes ind i bestyrelsen de kan heller
ikke deltage/stemme vedrørende DJ aktiviteter, ellers kan de deltage i alle vores andre
arrangementer, samt de er fuldt stemmeberetigede i alle andre sammenhænge
Skuret er meget langt, der mangler maling og tag, Claus Bjerregaard har lavet indervægge og skillerum.
Rovvildt kragepokal. Der var et par enkelte der fik afregnet for rovvildt, men ingen udlevering af pokal
Denne vil fremadrettet være en del af vores årlige trofæaften

Fiduspræmien tilfaldt Sven Erik Sørensen, Søvind med Bacga for fin dirigering.
Stor tak til mine medinstruktører —vi skylder Jer mange tak, for den store indsats!!
Jægerråd (Da Niels Ikke kunne deltage i generalforsamling læste larm referat op)
Jægerråd Horsens har haft 3 møder i det forløbne år. Konstitueringen blev uden formand da der Ikke var
medlemmer I bestyrelsen som var villige til at overtage formandsposten. Derfor arbejdes der som en

Jimmy langballe fortalte lidt om hans virke i reguleringsudvalget, og syntes at Søvind skulle besætte den
ledige plads vi havde, dette kunne Viggo godt tænke sig, så sådan blev det.
Marianne påpegede vigtigheden af at reguleringsudvalget blev bibeholdt og kunne berette, at der for et
par år siden var det til afstemning iJægerråd Horsens, om regulering skulle være under Dl. dette blev
kraftigt nedstemt.
Dirigenten afrundede Generalforsamlingen

demokratisk gruppe.
Følgende emner har været forelagt, diskuteret og afholdt.

Formanden afrundede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Der var købt en lille kurv til Marianne og formanden takkede for indsatsen.
Vi gik herefter til sidste punkt en øl og et par snitter otgn pijsse s ak,

Jagt på Horsens kommunes arealer. Der har været kontakt til kommune ang. Skov. -markstykker.
Derudover er der kommet en udmelding fra Horsens vand, om at det er muligt at bruge diverse

Alt i alt, som altid en god generalforsamling.

vandreservoirer til hundetræning. Jægerrådet arbejder videre med dette.
Skydning og hund, er omtalt under de respektive udvalg
Vi tager kontakt til de foreninger der pt. Ikke møder op til jægerrådsmøder, (Østbirk, Endelave og
Lundum) for at få dem med i samarbejdet.
Kommunen har kontaktet jægerrådet i forhold til regulering af måger i og omkring Horsens. Dette
arbejde indbefatter bl.a. en skriftlig "drejebog" i hvordan man søger med alt hvad det indbefatter.
Denne kontakt fra kommunen er videregivet til reguleringsudvalget, som I forvejen har
rågereguleringen. Hvis reguleringsudvalget ikke kan løfte opgaven arbejder jægerrådet videre med
projektet. Så mere om dette senere.
Der afholdes årsmøde i jægerråd Horsens i januar 2018. indkaldelse kommer I jæger.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (Kim)
Regnskabet blev fremlagt med enkelte uddybende kommentarer, det blev herefter godkendt.
Årets overskud var kr. 2.541,01.

06/09-2017 Bestyrelsesmøde i klubhuset
Alle mødt. Bestyrelsen startede med at konstituere sig, Viggo — Formand, Lars — Næstformand,
Kim - Kasserer. Knud — Bestyrelsesmedlem. Jamr —Sekretær.
Knud blev ønsket tillykke med valget, snakken gik lystigt, om hvad der foregik i bestyrelsen og hvilke opgaver
der ligger fremadrettet. Vi vendte ganske kort vellykket overstået generalforsamling såvel positivt som
negativt . Kim foreslog indkøb af lyskæde, således vi kan få lys I teltet, Jann sørger for indkøb når de kommer
i handlen.
Ved næste møde ( aktivitetskalender ) vil vi forsøge at indkalde vore jægerrådsrepræsentant Niels.

4. indkomne forslag (Lars) Der var ingen indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent (Lars) Bestyrelsen forslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.
Der betales det samme for støttemedlemmer + 50 kr. i administration.

Referaterne af årets aktiviteter er fordelt således. Niels : JKF. Rene: Pram. Kim : Trofæaften - Hjælperfest.
Lars : Bukkedag - Rævejagt - Intro hund - Hund- Efterår hund. Viggo: Svamp & Æd — Hjortebane. Jann : Kniv Lerdue + præmieskydning - Vildduebanen - Hjælp til vildtudbytte. Knud: Klubaften

Der blev ligeledes vendt emner til opfølgning af dette års succes på en hjælperdag. Første forslag kom fra
Viggo "jagtens Hus"

Formanden bød velkommen til 16 fremmødte + 5 fra bestyrelsen.
Der blev afholdt 1 min. Stilhed for afdøde Bruno Hedegaard & Erling Vase

Viggo fortalte ligeledes, at han skulle til møde i reguleringsudvalget "spændende"
Lars kontakter Claus Bjerregård, for at få en status på skuret så vi kan komme videre.
Aktivitetskalenderen, vil Jann få ændret datoerne på, så de passer til 2017-2018, Viggo foreslog fældekursus
tages op igen, vildtet er i hvert fald til dette emne, svamp & æd vil vi prøve atter engang, men der meldes
ud, at det er når der er sæson, kort indkaldelsesfrist pr. mail, det er de eneste der kan kontaktes med så kort
frist.
Kim foreslog 85 års jubilæumsfest, det var der enighed om, at det skulle der være.
Lars informerede om, at Rasmus Frandsen havde tilbudt et foredrag på en af vores klubaftener, det blev
vendt om vi ikke skulle lidt mere bredt ud med det, evt, i samarbejde med kroen.
Næste møde • m

1. Valg af dirigent.
J. 0. Hansen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede,
at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og hermed beslutningsdygtig.
2. Formandens Beretning (Viggo)
Der er nu 181 medlemmer, 10 støttemedlemmer, 191 medlemmer det er en stigning på 11 stk.
Formanden gennemgik herefter årets aktiviteter på godt og ondt, de ting der vedrørte udvalgene ville
komme efter beretningen. Pram, atter ingen tilslutning, ej heller til svamp og æd.
Knivmagerkursus : Et rigtigt skidt år, vi fik ikke adgang, men det skulle der være rettet op på til 2019.

: november ed indkaldelse af jægerrådsrepræse tant og paknin: af aktivitetskalender
Rævejagt : En god dag med godt humør og ok vejr!! Allan Kristensen skød ræv I Søvind Skov, han
brækkede desværre sit gevær ifm. Aflivningen og måtte have hjælp af Jens Ole — så det må siges, at
ræven døde, den bliver svær at pelse. I Toftum Mose Skød Knud en rigtig stor, flot hanræv i et skud — en
rigtig flot mørk moseræv. Jesper Larsen i Assendrup havde give foreningen lov til at skyde efter
jagtloven, dvs. fasankok, snepper, duer, råvildt og naturligvis rovvildt — En stor tak
herfrailDer blev nedlagt en fasankok.
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Knud måtte desværre melde afbud.
Den sidste finpudsning af aktivitetskalender blev foretaget.
Den tildelte jagt blev vi enige om, at den blev udloddet på samme måde som de foregående gange.
Pr. mail med en deadline og efterfølgende lodtrækning.
Jann sender kalender rundt, når de sidste rettelser er på plads.
møde, ed efterfølgende fiskefilet og æblekage kreeret af formanden ore
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Kim måtte desværre melde afbud.
larms forestående møde med Søvind Skole, blev ganske kort gennemgået og vi håber selvfølgelig at der
kommer en ordning på det hele, således vi har adgang i 2019.
Kim og Knud er primus motor på jubilæum, som skal afholdes 16/6-2018 kl. 18.00 på Søvind
Foreningens hjælpere var vi enige om, at vi ville kontakte telefonisk, da dette ville udgørfi ta
2018 sæson.

Rævejagt med Kirkegang: Vi var 18 mand i kirken, hvoraf de 16 var med på dagens jagt.
Vi startede på skrænten ved Ærthøj, der blev ikke set ræv, men hundene tog en fin bastbuk, det var
meget fint hundearbejde, da det viste sig, at det var et anskudt dyr fra ugen før — Peter Kaspersen havde
holdt jagt om søndagen, og havde haft 3 schweisshunde på bukken uden resultat. Søvind Skov viste sig
igen at være "den sikre sår, ræven kom til Jens Liboriussen, han skød på den og den blev hård ramt i
begge skud, det lykkedes ræven at gå i grav, og selvom min hund (Weimaraner - ikke gravhund)
gik i graven efter den, fik vi den ikke!!
Det var en måbende flok jægere, der efterfølgende så Jens komme slentrende med en sneppe, og det
krævede en længere sandfærdig forklaring. Her er den korte version "Ræven har fanget en sneppe, som
den kommer gående med i munden, og idet Jens afgiver sit første skud, slipper ræven sneppen, som
Jens efterfølgende samler op". Oudrupgård Skov og Bærmosen gav ingen ræv.
I Toftummose blev der set 3 ræve, men de kom ikke for skud.
Friis' mose blev drevet fra vest med en del sideposter, da drevet var ved at være færdig, var der en del
jægere der havde forladt deres post før tid, som ræven desværre udnyttede — Det kan ellers nok være,
at jeg blev sudl!! Det blev ikke til ræv, men der lå en buk og en sneppe på paraden.
Vi sluttede en rigtig hyggelig dag med suppe på Toftumgård.
Klubaften: Klubaftenerne ser ud til at være givende også uden et fast program. I år har det
været afholdt den sidste torsdag i måneden fra slut januar til slut juni. Fremmødet har været spredt og
med forskellige deltagere. Nogle har været der flere gange og andre lidt mindre.
Snakken er gået lystigt, og der er delt sjove og oplysende historier fra Søvind og Omegn. Alt i alt nogle
hyggelige aftener, med en god snak og muligheden for at møde hinanden.

Hurtigt godt møde og Knud laver noget knaldhamrende

Hjælp til vildtudbytteindberetning. ( klubaften ) Ingen skulle hjælpes, dejligt at alle kan finde ud af det.

20/08-2018 Bestyrelsesmøde hos Jann
Bestyrelsen & Niels ( jægerråd ) slagplan for generalforsamling blev lagt.
Der blev vendt hvem der siger hvad på generalforsamlingen og hvem ipc
Mange ting at snakke om og de enkelte punkter for generalforsamlinier
Som altid et godt og positivt bestyrelsesmøde

drikkevarer.
og

Bukkeaften ( klubaften ) 8 mand var mødt op for at fremvise og beskue nedlagte bukke fra sidste
jagtsæson. 2 bukke var hvad det kunne blive til hvoraf den ene var en rigtig fin 6-ender mens den anden
var knap så flot. Idet der ikke var flere opsatser end disse 2 så var det præmie til begge for henhodsvis
den flotteste og den mest bemærkelsesværdige. Pokalen for den flotteste gik til Kurt ? mens snapsen for
den mest bemærkelsesværdige gik til Jens Ole ? (Smed). Vi havde på trods af det ringe fremmøde en
rigtig hyggelig aften hvor også Kurt havde taget den ulige 14-ender Krondyr med - utroligt flot
Hjortebanen Grenå: 6 friske fyre var mødt op til en omgang træning med riffel, der blev skudt, så det
runger endnu!!! Antallet er lige i underkanten, vi skal gerne have flere med på turen

Bukketræf: 15 morgenfriske medlemmer mødte op til en god snak om morgenens oplevelser,
3 havde skudt buk. God aktivitet med god tilslutning, fint at tidspunktet er kl. 9.00
Hjælperdag /85 Års jubilæum.: Hjælperfest var i år en del af vores 85 års jubilæumsfest. 15 deltagere ud
af de 62 var hjælpere og alle havde en god aften. Det kan kun blive en god aften med stegt flæsk rigeligt
øl, kaffe og æblekage og så i selskab med jægere IH Der blev vendt mange gode jagtemner i løbet af
aftenen og diverse historier blev fortalt - ganske få for første gang.
Vildt Fjorden : Ænder godt, Gæs godt & Edderfugle, vi skal huske på hunnerne.
På Land : Agerhøns skidt, Fasaner skidt, Harer godt, Dyr skidt & Kronvildt ok.
Rovvildt : Ræv mange, Mårhund rigtig mange, & Ulv for mange Q.).

Vejle Amts Holdskydning: 1 hold med. Serie 11 Fik en 4 plads i indledende, så derfor ingen
finaleskydning. Så er der vist ingen grund til at køre mere i den placering !
Vildduebane. Ikke super i år, men vi fik da alligevel en del serier skudt. Vi skal heldigvis bare møde op,
der er intet krav om antal af serier, så vi bibeholder turen til næste år.
Haglskydeprøven arbejder vi selvfølgelig være behjælpelig med fremad, men man er nødt til at have et
tilhørsforhold til foreningen. Så bare kom, der er mange indledende ting der kan startes på inden man
står på en skydebane. Vi havde 3 der bestod i år, super
Fra og med næste år vil vi skyde med miljø patroner, der har været episoder andre steder. Viggo har

Formanden sluttede beretningen med en tak til de aktive medlemmer. Og en stor tak til udvalgene, det var
deres fortjeneste jagtforeningen kører så godt, grundet deres store engagement.
Kniv (Jann), Hund (Marianne, Torsten, Susanne, Kim, Allan & Lars), Skydning (Rene, Kim, Flemming,
Gudmund &Jann), Web (Jann), Pram (Rene) JKF Jægerråd (Niels). Vilddue ( Eske, Uno, Jens, Erik & Jens
Steen )
Samtidig en stor tak til de der stiller terræn og lagerplads til rådighed.
Formanden påpegede, at man skal huske at alt i vores lille forening foregår i frivillighedens ånd, samt alt er
ulønnet. Tak er dog gratis.

været i Gylling og teste og kasseret.
Vi arbejder på en løsning hvor der købes en serie og 30 patroner. Vi vil selvfølgelig gøre alt for at det
bliver holdt så lavt som overhovedet muligt. Men mere om det ved opstart skydesæson 2019
Næste år, laves der ikke pølser, det er for stort et arbejde, med den ringe tilslutning. Dette kan
selvfølgelig laves om hvis der sker ændringer, men der er ingen tvang.
I år blev der udbetalt kr. 500,- til holdskydning Vejle Amt og det samme til Jægerrådsskydningen
Dette tilskud kan fremad fås ved henvendelse til skydeudvalget, som administrerer.

Slutteligt rettede han en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med håb om at fortsætte i samme
ånd.
Skydning (Jann) Også i år har vi haft et godt år, selv vejrguderne tilsmiler os.Som altid er dagene præget af
godt humør glade ansigter. Der var faktisk kun en dag, der blev aflyst ingen ønskede at stå som lynafleder
nede ved vandet, de unge mennesker synes vi var nogle kyllinger.
Året kulminerer som sædvane med præmieskydning d. 30/6-2018 kl. 10.00. Denne blev vi nødt til at
skyde en uge, så den blev afholdt 6/7-2018, men det ændrede intet på de fine resultater.

Hundetræning (Lars) Startede med at superrose alle hjælpere Vi må sige, at hundetræningen i

foreningen er et tilløbsstykke — til en af vores træningsafiner i år var der mødt 31 kursister op, og
hvis succesen forsætter med at vokse, skal foreningen have indkøbt flere stole, da vi lige havde
nok i år — På afslutningsaftenen var vi samlet over 40 dommere, hjælpere, kursister og deres
fami tier.
En hyggelig aften med meget godt hundearbejde fik flg. Vindere:
Åben klasse (Alle med max.point):
1. Trine med Vitus, 2. Peter med Athena, 3.Bent med Ofelia
Junior:

Samtidig blev der afholdt Trekantskydning, hvor Glud desværre meldte afbud
Lukket Mester Række :
Kim Jensen 23/24
A-Række :
Jens Steen Jensen 20/28
B-Række :
Andreas Hansen 21/28
Old-Boys :
Kim Jensen 23/24
Junior :
Thorbjørn Laursen 20/28
Holdskydning :
Hou 79/107
Holdpokal : Christian Stougaard
Skyde udvalget vil gerne takke for det store fremmøde til afslutningen, en super dag med godt
kammeratskab og et fantastisk humør. Synes virkelig at de unge mennesker trådte i karakter og ydede en
kanon indsats for at gøre dagen til den succes den var.
I år havde vi valgt at lave snitter, grundet afbrændingsforbuddet, det virkede som en kanon succes
Også i år er det gået super med oprydningen.
Det er et lånt område, som vi gerne vil blive ved med at låne og aflevere tilbage i den fine stand det er.
Ligeledes på selve dagen for præmieskydningen, drengene smed bare sko og strømper og gik i gang, det
er sgu super dejligt, det hele var færdig på samme dag.
JKF Skydning ( Jægerråd Horsens ) Vi stillede med et A-hold. (Torsten, Flemming, Gudmund, Eske & Kurt)
A holdet som skød guld hjem i deres række, men det blev frastjålet dem på selve dagen af
dommerbordet, da de lige havde et mesterhold der trængte til guld i A. Til trods for 2 klager af Jann blev
det ikke ændret. Så blev der hentet sølv i Junior, Thorbjørn
Jann mener ikke at vi fremad skal støtte dette, når regelsæt bliver ændret fra tilmeldingstidspunkt til
konkurrencedagen, så er det bare fordi de vil have penge fra os. Dette tages op i skydeudvalget. Men det
var en meget rodet affære, som sædvane, når det er jægerråd

1. Mette med Freddy, 2. Gitte med Freia, 3. Mogens med Sif
Hvalpe:
1. Klaus. 2. Maria, 3. Henning
I år har vi ændret vores principper for indlæring i hvalpe og unghunde klasserne, vi har med stor hjælp
fra Olesen klanen indført "positiv-indlæring", med bl.a. brug af klikkerer. Netop brugen af kfikkeren har
-

for nogle deltager været en stor omvæltning fra tidligere træningsmetoder, og selvom ikke alle
deltagere har været lige så begejstre som træner-teamet, er der ingen tvivl om at det er fremtiden.
Jægerråd Hundedyst : Vi afholdte i lørdags den årlige hundedyst i apportering, udover Søvinds 15
deltagere mødte Brædstrup op med 11 mand+hund — Det største deltagerantal i historien!!
Vi havde en utrolig god dag med en usædvanlig god stemning, der blev vist særdeles godt
hundearbejde.
Der blev dystet individuel og om holdpokalen, resultaterne blev:
Hvalpe klasse:
1. Hjalmer Nielsen med Qunien (Brædstrup), 2. Claus Nielsen med Naja (Søvind)
Unghunde:
1. Kasper Andersen med Vilma (Søvind), 2. Stephanie Svendgård med Spike .(Brædstrup)
Åben klasse.
1. Lars Mikkelsen med Tanni (Søvind), 2. Peter Andersen med Athena (Søvind)
Holddysten:
1. Brædstrup med 98 point, 2. Søvind med 94 point

Årets fidus præmie gik til prøvens yngste deltager, Caroline Jensen på 13 år, som under prøven var
uheldig med sin ruhårede gravhund (Hvalpen), Chaplin, der hverken ville det ene eller andet, men til
samlingen efter prøven viste duetten, at de så let som ingenting kunne apporterer.

19/09-2018 Bestyrelsesmøde i klubhuset
Alle mødt. Bestyrelsen startede med at konstituere sig, Viggo - Formand, Lars - Næstformand,
Kim - Kasserer. Knud - Bestyrelsesmedlem. Jann - Sekretær.

Det beviser at kun, at vi har med levende dyr at gøre - Flot arbejde, Caroline & Chaplin og fortsæt
arbejdet!!
Vi vil gerne takke vores 3 dommere Lene, Bjarne og Niels Arne for Jeres kompetente bedømmelser, samt
de trofaste hjælpere Kim, Jan, Flemming og Allan, I er en uvurderlig hjælp - TAK!
Jægerråd ( Niels) Jægerråd Horsens kører lige nu i en meget positiv ånd, det er lige før man glæder sig til at
tage af sted
Lige i øjeblikket er det Mårhunden der tager end stor del af tiden. Der har være afholdt foredrag, som

Kim lagde lige ud med en besparelse i form af skift af forsikringsselskab, samme dækning lavere pris.
Generalforsamling blev vendt såvel positivt som negativt. Den gik ganske super, fint at Lars lagde lokaler til.
Men vi skal være bedre til, at når vi har aktiviteter, skal de følges op og ikke affærdiges hvis ikke lige vejret
eller kalenderen passer.
Det netop overståede Høstmarked var en kanon succes, vi vil helt sikkert deltage de kommende år, et super
arrangement hvor jagtforeningen blev synliggjort på fornemmeste vis. Et fint overskud var der også, som Kim
tidligere havde foreslået fremad skal gå til ungdomsarbejdet i foreningen.

har været annonceret og der var en stor tilslutning, 21 fremmødte, Niels er ved at søge et vildtkamera til
foreningen.

Som foregående år, vil vi indkalde jægerrådsrepræsentant Niels, når behovet er der.

Der blev også påpeget den gode ånd der er når hundene ses, til forskel fra når skytternes ses, men Niels

Referaterne af årets aktiviteter er fordelt således. Niels : JKF. Rene: Pram. Kim : Trofæaften - Hjælpertur.
Lars : Bukkedag - Rævejagt - Intro hund - Hund - Efterår hund. Viggo: Svamp & Æd - Hjortebane. Jann : Kniv Lerdue + præmieskydning - Vildduebanen - Hjælp til vildtudbytte. Knud: Høstmarked. Klubaften deles.

mente at sagen havde været vendt nok.
Alt i alt et positivt år for Jægerråd
Der afholdes årsmøde i jægerråd Horsens i januar 2019. indkaldelse kommer i jæger.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (Kim)
Regnskabet blev fremlagt med enkelte uddybende kommentarer, Vildtet til hundetræningen var meget
dyrt det blev herefter godkendt. Årets underskud var kr. 1.897,75.
4. Indkomne forslag (Lars) Der var ingen indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent (Lars) Bestyrelsen forslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.
Der betales det samme for støttemedlemmer + 50 kr. i administration.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lars Mikkelsen & Viggo Jensen. Begge modtog genvalg

Hjælperdag kom der input om en tur til Jagtens Hus eller en tur til Fængslet Horsens. der vil blive kigget
nærmere på det endelige valg når tiden nærmer sig.
Høstmarkedet skal fremad være at finde i vores aktivitetskalender.
Skuret skal males til foråret, der mangler kun et sternbræt og maling.
Aktivitetskalenderen fik vi nogenlunde på plads, med de datoer der kunne tilpasses. Vi var enige om, at der
skulle være et element til klubaftenerne, Lars er på sagen.
Samtidig skal vi fremad have deadlines for input til Gåseposten for at komme lidt mere ud.
Facebook, vil Frederik og Rune prøve at få op at køre, således vi af den vej måske vil få fat på lidt flere unge
mennesker, samtidig vil medlemmer blive adviseret, på den måde FB nu arbejder.

7. Valg af suppleanter. Kim Jensen & Flemming Laursen modtog genvalg

Alt i alt, et super møde, hvor der var mange bolde i luften, det havde været et begivenhedsrigt år, så der var
mange positive input der skulle vendes.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
Mogens Baungaard & Allan Kristensen.
Jens Liboriussen . Alle modtog genvalg.

Sidst men ikke mindst, •
at gå glad derfra.

et æblejage fra Kirsten, hjemmelavet mørkt fra ■' ud, det er svært ikke
•
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9. Eventuelt (Lars)
Der blev talt om en stand-by liste, hvis der var enkelte jagter der var afbud på, således denne plads
kunne tilbydes til andre. Der blev talt om det forestående høstmarked, meget positivt og spændende.
Vildduebanen blev vendt med manglende tilslutning, det er en sjov skydning og vi har kun den ene
chance om året, Der var emner til klubaften, som bestyrelsen tager med sig hjem

23/05-201' Bestyrelsesmøde i klubhuset
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Alle mødt, Vi kunne lige nå et planlægningsmøde inden der skulle være møde i
Der blev stillet forslag fra larm om indkøb at et Shotkam til undervisningsbrug, dette blev vedtaget.

Dirigenten afrundede Generalforsamlingen, han prøvede flere gange, da han var sulten, men Lars var
utrættelig under punktet evt.
Formanden afrundede generalforsamlinger
Vi gik herefter til sidste punkt en øl og et pr
Alt i alt, som altid en god generalforsamlinE

Der blev stillet forslag fra Kim om indkøb af et kølefryseskab til opbevaring af diverse forplejning, dette blev
vedtaget.
Vi blev enige om, at årets hjælpertur skulle gå til Horsens Fængselsmuseum 22/6-2019, vi gennemgik i
fællesskab, hvem der skulle deltage, Kim står for indbydelse, Jann rundsender når den er klar.
Knud proklamerede at han ønskede at stoppe i bestyrelsen, han meddelte dog at han stadig gerne ville være
vores faste kontaktperson til landsbyrådet,
vi vil herefter gå i gang med at finde en værdig afløser.
Kort og konstruktivt møde.

20/08-2019 Bestyrelsesmøde i klubhuset

Alle mødt, gik ud fra nedenstående dagsorden
1. Generalforsamling, samling på tingene, som vi plejer, alle referater, er på plads, jægerråd og
mårhund kommer til.
1. Dirigent ( JO )
2. Nye forslag
1. Bestyrelsessuppleant nedsættes fra 2 til 1 m/k
3. Kontingent, ingen ændring 70 kr. for ordinære og 120 kr. for støttemedlemmer
4. Knud træder ud, bestyrelsen foreslår Flemming Kim genopstiller
5. Revisorer træder Allan & Jens ind, håber vi, Knud foreslås af bestyrelse som supp.
2. Hvem og hvad indkøbes til generalforsamlingen. Knud bestiller smørrebrød fra kroen, Lars sørger for
øl, vand & snaps
3. Hvor afholdes det, ved godt vejr i klubhuset, ellers hos Lars
4. Mødetid for bestyrelsen, vi mødes kl. 18.30
5. Høstmarked planerne for det, der udstilles vores pram, knive, vi sælger emblemer og klistermærker.
Der laves pølser, løbende hundeshow og hvad dagen bringer ( husk vimpler )
Lars og Viggo får hentet pram, vi har mulighed for at stille op kl. 9.00 marked starter kl. 10.00

til UG — præsten lovede i øvrigt at deltage I selve jagten til næste årl! Såterne var: Torkilds mose, Søvind
skov, Bærmosen og Oudrupgård skov — Sidstnævnte skal ikke bruges næste årl
Jagten gik godt, Niels Pedersen stød en ræv i Søvind skov, han havde mulighed for at leverer en ræv
mere, men skød desværre forbi — der blev set yderligere set en ræv mere i Søvind. 1 Bærmosen skød Jens
Steen en flot tæveræv, Allan skød forbi og havde yderligere chance til ræv En super god jagt med 2 ræve
på paraden, sluttede med en god gang suppe hos Jens Steen —Tak fordi han vil lægge hus tilt!
Foredrag ved Rasmus Frandsen på Søvind Bibliotek Rasmus fortalte med stor indleven og billeder om
hans fantastiske arbejdsrejse og jagtture I Australien og New Zealand, der var fuldstændig ro af de godt
30 fremmødte, som virkelig fulgte med i Rasmus unge og meget begivenhedsrige liv. Et arrangement
afholdt i samråd med Søvind bibliotek, der var kaffe på kanden og kage på tallerkenen.
Mårhunde. (klubaften) Der er var 30 mand mødt op til møde om mårhunde, Erik Rosenbæk fra Horsens
Kommunes mårhunde gruppe afhold et meget inspirerende foredrag om mårhunden og dens levevis.
Det er ganske enkelt fantastisk, at vi kan samle 30 mand en torsdag aften i februar!!
Hjælp til vildtudbytteindberetning. (klubaften) Ingen skulle hjælpes, dejligt at alle kan finde ud af det.
Bukkeaften (klubaften) 11 deltager i godt humør var mødt op til det der skulle blive en god aften i et
fantastisk vejr med blå himmel. 4 rigtigt rigtigt flotte bukke blev vist frem og derudover blev 9 bukke
skudt i udlandet udstillet til skue. Det var et utroligt svært valg om hvilken buk som var den flotteste da
3 ud af de 4 var rigtig flotte men med 6 stemmer mod 5 vandt Formanden og fik den flotte pokal til
gravering. Det var så til gengæld ikke spor svært at vælge den sjoveste buk idet alle 11 stemmer gik til
Bent Hansen Alt i alt en god aften med de sædvanlige gode historier

r Idt møde, men hurtigt og nemt, s sædvane er alle klar på opgaven.
Et lidt sent ai
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Hjortebanen Grenå 6 friske fyre var mødt op til en omgang træning med riffel, der blev skudt, så det
runger endnu!!! Antallet er lige i underkanten, vi skal gerne have flere med på turen, Men vi tager næste
år med, så ser vi på den derefter

-

Bukketræf d, 16. maj forløb ganske stille og roligt, Jimmy Langballe var den eneste lykkelige jæger, han
ankom med en fin 6-ender skudt i Lund. Der mødte løbende mere eller mindre trætte jægere op —20
stk. i alt. Hyggelig god stemning, måske vi skulle byde på et rundstykke næste år!?

29/8-2019 Generalforsamling i klubhuset
Formanden bød velkommen til 21 fremmødte + 5 fra bestyrelsen.
Der blev afholdt 1 min. Stilhed for afdøde Mogens Baungaard & Edwin Holst

Hjælperdag Tur på Horsens Fængselsmuseum 21 glade og forventningsfulde hjælpere mødtes til
morgenmad ved klubhuset og efterfølgende fællesarrangement som tak for deres indsats i året som var
gået. Efter en god morgenmad kørte vi i samlet flok til Horsens Statsfængsel for at få en guided tur
rundt på fængslet. Temaet for turen var udbryder eller forsøg på at bryde ud og hold da op hvor mange
har kæmpet hårdt for at kommer væk og særligt en stak frem i mængden nemlig Lorentzen. Det kan
varmt anbefales at tage op og se udstillingen. Herefter kørte vi retur til klubhuset hvor vi hyggede os
med en dejlig frokost. Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige hjælpere for deres store arbejde som
holder vores gode forening igang.

1. Valg af dirigent.
J. 0. Hansen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede,
at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og hermed beslutningsdygtig.
2. Formandens Beretning (Viggo)
Der er nu 190 medlemmer, 12 støttemedlemmer, 202 medlemmer total det er en stigning på 11 stk.
Formanden gennemgik herefter årets aktiviteter på godt og ondt, de ting der vedrørte udvalgene ville
komme efter beretningen. Pram, atter ingen tilslutning, ej heller til svamp og æd.

Vildt Fjorden : Ænder mindre godt, Gæs godt & Edderfugle, vi skal huske på hunnerne, måger fredet.
På Land : Agerhøns OK, Fasaner normalt, Harer godt, Dyr fremgang 8i Kronvildt mange.
Rovvildt : Ræv mange, Mårhund rigtig mange, & Ulv for mange C), Krager og Skader mange.

Høstmarked var en kanon succes, vi vil helt sikkert deltage de kommende år, et super arrangement hvor
jagtforeningen blev synliggjort på fornemmeste vis. Et fint overskud var der også, som Kim tidligere
havde foreslået fremad skal gå til ungdomsarbejdet i foreningen.

Formanden sluttede beretningen med en tak til de aktive medlemmer. Og en stor tak til udvalgene, det var
deres fortjeneste jagtforeningen kører så godt, grundet deres store engagement.
Kniv & Web (larm), Hund (Marianne, Torsten, Susanne, Niels, Kim, Allan & Lars), Skydning ( Kim, Flemming,
Gudmund & Jann), Pram (Rene) JKF Jægerråd (Niels). Vilddue ( Eske, Uno, Jens, Erik & Jens Steen )
Samtidig en stor tak til de der stiller terræn og lagerplads til rådighed.
Formanden påpegede, at man skal huske at alt i vores lille forening foregår i frivillighedens ånd, samt alt er
ulønnet. Tak er dog gratis.

Knivmagerkursus VI fik adgang, ganske uden problemer, havde håbet på lidt tilgang, når man tænker
tilbage på den store interesse der blev udvist på høstmarkedet, men! Vi fik samlet de gamle travere og
hyggede os som vi plejer
Rævejagt Vores første jagt foregik ifrostklart højt vejr, vi havde flg. Såter: Torkilds mose, Søvind Skov og
Toftum mose. Et af vores nyere medlemmer. Erik fra "Krøruplundvej" var den dygtige skytte der nedlagde
ræven i Torkilds mose i et skud. Der blev yderligere set 2-3 ræve i Søvind Skov God dag med højt humør
og super hundearbejdel I

Slutteligt rettede han en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med håb om at fortsætte i samme
ånd.

Rævejagt med Kirkegang Vi startede traditionen tro vores anden rævejagt i Søvind kirke, her var et
fantastiske mandekor på 27 deltagere, det er svært at gøre bedre... FANTASTISK FLOT FREMMØDE på
trods af snevejr.Det var første gang vores præst Troels Bering stod for arrangementet i kirken, og det gik

P'
,

Skydning ( Jann ) Som start, en stor tak til holdet, de trækker et stort læs og har en fraværsprocent på et
rundt 0 Også i år har vi haft et godt år, selv vejrguderne tilsmiler os. Det har været nogle fantastisk
hyggelige aftener Som altid er dagene præget af godt humør glade ansigter.
Året kulminerer som sædvane med præmieskydning d. 13/7-2019 kl. 10.00. Super fine resultater,
der var som ekstra i år indkøbt en guld og sølv medalje til superveteranerne..
Samtidig blev der afholdt Trekantskydning, hvor Glud atter meldte afbud, formanden fik den fortrinlige
Ide, at invitere Gylling.
Lukket Mester Række
A-Række :
B-Række :

Jann Møldrup 23/26
Andreas Hansen 23/24
Steen Balsløv 20/28
Gudmund Jensen
lann Møldrup 23/26

Superveteran :
Old-Boys :
Junior :
William Laursen 19/26
Det var så her, at formandens ide ikke var helt god, da Gylling tog holdpokalen
Holdskydning :

Hou 81/104
Holdpokal : Benny Pedersen

I år blev der udbetalt kr. 500,- til holdskydning Vejle Amt, 300 til Jægerrådsskydningen og 500 til
kredsskydningen. Dette tilskud kan fremad fås ved henvendelse til skydeudvalget, som administrerer.
Hundetræning ( Lars ) Sæsonen 2018/2019 har været et stort år for foreningens hundetræning.
Der var flot tilslutning til vores efterårstræning — ca. 12 deltagere pr. gang. Forårstræningen var et
tilløbsstykke, som vi ikke har set før, der mødte 42 fører med hunde op, det er maksimum deltagerantal.
Næste år er der påkrævet tilmelding inden kursusstart.
Vi havde som tidligere opdelt hundene efter deres niveau i: Hvalpe, junior og åbenklasse
Der bliver virkelig gjort et kæmpe stort arbejde fra vores instruktørers side, en stor tak til Susanne,
Marianne, Torsten, Niels, Allan, Pernille og lan+Kim der altid stræder til, hvis der er behov!!
Jeg kunne Ikke ønske mig et bedre hold, vi har et af de bedste jagthundekurser i regionen!
Til vores afslutning var vi 57 - 27 hunde blev afprøvet.
God stemning, godt humør og flot hundearbejde — med al beskedenhed kan det vel kaldes en succes!!
Torsten havde været på instruktørkursus og bestod
Hvalpe.
1. Jesper med Luka, 2 . Olaf med Theia & 3. Jens med Luca

Skyde udvalget vil gerne takke for det store fremmøde til afslutningen, en super dag med godt
kammeratskab og et fantastisk humør. Pokaler er graveret og står i skabet i klubhuset.

Unghunde.
1. Gudmund med Liva, 2. Carsten med Marley & 3. Rasmus med Freddy
Åben klasse.

Det blev pølser til afslutningen, det var så første gang i år, der var pølser til skydning.

1. Ryan med Rufus, 2. Leila med Athena & 3. Torkild med Bølle

Skydeudvalget tager ideen om pølser til hver skydning op, da det kræver lidt større tilslutning.
Det er en fornøjelse at være en del af et arrangement, hvor der er så mange der hjælper — folk går
Også i år er det gået super med oprydningen.
Det er et lånt område, som vi gerne vil blive ved med at låne og aflevere tilbage i den fine stand det er.

"bare" i gang med at grille, stille borde op, sørger for øl/vand og rydder af Igen.
Hundeholdet var til årets kommunedyst i Brædstrup, hvilket resulterede i følgende placeringer

JKF Skydning ( Jægerråd Horsens ) Vi stillede med et hold efter det nye koncept, hvor der er klassificering
ifølge al foreskrifter. Holdet skød en fin 6. plads hjem ud af 9 fremmødte hold. Flemming Laursen tog
individuelt guld I oldboys og Torsten Olesen sølv i superveteran.

Unghunde:
1. Jesper med Luka & 2. Carsten med Marly
Åbenklasse:

Kredsskydning Dl VI stillede med et hold Superveteraner, som tog den lange tur nordpå, de skød en
samlet 4. plads hjem i deres række. Det lader til at det sydligste i kredsen er Thorning, så er det nordpå
Igen, så det kunne da være at koordinatoren for kredsen skulle ønske sig et danmarkskort.

1. Lars med Tenni & 2. Ryan med Rufus
Der var 12 deltagende hunde fra Søvind, og aldrig har vi gjort det så godt. Holdet vandt over Brædstrup
med 118 point mod Brædstrups 101 point — Rimelig suverænt!!

Vejle Amts Holdskydning Lavet om i år, så det ene hold trak sig fra skydningen, det andet hold skød efter
det nye koncept i 24 duers serie 1 og efter megen fintælling sluttede de på en 2. plads I serien.
Til finaleskydningen fik de en flot 2. plads.
Vildduebane. Vi var 18 mænd, der blev til drenge på en dejlig torsdag aften. Flot deltagelse på
vildduebanen, måske vi skulle have en tid mere til vores medlemmer om efteråret!!

Det er en glad og stolt "selv-udnævnt" formand for hundeudvalget, der kigger tilbage på et forrygende
år!! Tak til alle!I
Jægerråd ( Niels ) Jægerråd Horsens har i det forgangne år haft 4 deciderede jægerrådsmøder derudover har
der været flere møder omhandlende mågeregulering og opstart af mårhundegruppen Horsens.

Der er lår indkøbt et Shotlkam, som vi håber på, at vi kan få meget fornøjelse af i instruktion og træning,

Jægerråd Horsens har igen fået Endelave med efter at de, i en årrække, havde valgt ikke at deltage.

der er flere der har testet med svingende succes.

Dette ser vi som et tegn på at det er rygtes, at der sker noget i jægerrådet og at der, ikke mindst, er en
god og positiv tone og dialog på møderne. Østbirk har også igen meldt sig under fanerne

Haglskydeprøven arbejder vi selvfølgelig være behjælpelig med fremad, men man er nødt til at have et
tilhørsforhold til foreningen. Så bare kom, der er mange indledende ting der kan startes på inden man
står på en skydebane.
Miljøpatroner, som vi snakkede om sidste år, er desværre ikke ret langt fremme, men vi følger

Søren Lyse fra HSL er konstitueret som formand indtil ordinært jægerrådsmøde i januar 2020.
Jørn Lomborg har og er medlem af "grønt råd" i Horsens kommune som jægerrådets repræsentant.

udviklingen. Vi fandt nogle til præmieskydningen og vi testede dem. Det ser ud til, at det er den
fremtidige løsning. Elsebeth fandt en haglskål i vandet efter endt skydning, den var allerede gået meget i
opløsning, men inden vi kunne undersøge de 100%, havde Jimmy ædt den.
Skydeudvalget finder en samlet pakke for en serie til næste år.

Der har været dialog omkring hvordan man skal administrere mågereguleringen på lossepladsen og
sydhavnen, så flest muligt får muligheden. Samtidigt har også skulle sikre at man kan "styre" antallet af
"regulatorer" der er på arealerne samtidig.

Det har derudover også været et krav, fra Horsens kommune, at vi har skulle finde en måde omkring
registrering af antal nedlagte måger, antal skud og ikke mindst antallet af mandetimer. Horsens
kommune har også leveret 15 veste til formålet (der er ansøgt om væsentligt flere veste fra kommunen)

Som sædvanlig en god generalforsamling, hvor de fremmødte gentagne gange havde problemer med at
holde kæft.
Der var flere gange under generalforsamlingen at de forskellige ting skulle kommenteres og der fulgte som
regel en lille anekdote med.

Som det nok er alle bekendt er der også blevet oprettet en mårhundegruppe Horsens. Der har været
dialog med Erik og Søren omkring dette og hvordan jægerrådet har kunnet sikre at de bevilgede
tilskudsmidler fra Horsens kommune, Danmarks jægerforbund mv. har kunnet komme til udbetaling.
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Disse midler har sikret, at der har kunnet investeres i vildtkameraer, foder til bait-pladser, SD kort,
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fælder mv.
Jægerrådet har også været repræsenteret i hjortevildtgruppen Midtjylland. Dette har medført at der har
været dialog omkring hjortevildt og deres jagttid som er blevet meget lokalt funderet med rimeligt

23/09-2019 Bestyrelsesmøde i klubhuset

komplicerede regler og jagttider til følge.
Der har også været repræsentantskabsmøde i Danmarks jægerforbund i juni måned. Hvor jægerråd
Horsens havde 6 repræsentanter med fra de forskellige jagtforeninger der udgør jægerrådet.
Der har været afholdt jægerrådsskydning i juni måned med god opbakning. Skydningen blev afholdt på
Tørring jagtforenings skydebane og var i samarbejde med jægerråd Hedensted.
Der har været afholdt jægerrådets hundedyst i juni måned. Hundedysten blev i år afholdt på Brædstrup
jagtforenings arealer. (Søvind var suveræne og "løb" med det hele, mere om dette fra hundeudvalget)
Der har også været en blandet dialog omkring diverse problemstillinger der bliver tilsendt fra D.I. Når de
er færdig debateret meldes der tilbage ved formanden til kredsen og derigennem til
Af emner kan oplyses hjortevildt, strukturen i Di og ikke mindst den fremtidige struktur m.m.
Udover disse møder har der været en del dialog pr. mail.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (Kim)
Regnskabet blev fremlagt med enkelte uddybende kommentarer, Kim beklagede, at revisionen ikke var
gået helt så smidigt som foregående år, Jens ville lige kontrollere bunden af kassen ( flere gange )
Regnskabet blev herefter godkendt. Årets underskud var kr. 10.847,04. Kim forklarede dette med at der
både var indkøbt Shot-Kam, grill og flag, samt et instruktørkursus
4. Indkomne forslag (Lars) Bestyrelsen foreslog at suppleanter til bestyrelsen nedsættes fra 2 til 1.
Dette blev vedtaget og vedtægtsændringen skrives ind på hjemmesiden.
5. Fastlæggelse af kontingent (Lars) Bestyrelsen forslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.
Der betales det samme for støttemedlemmer + 50 kr. i administration.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Knud Gregersen, Kim R. Ankjær & Jann Møldrup. Kim & Jann modtog
begge genvalg. Knud ønskede at træde ud. Bestyrelsen foreslog Flemming Laursen, som blev valgt.
7. Valg af suppleant. Kim Jensen modtog genvalg ( kun 1 fremadrettet )
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
Allan Kristensen & Jens liboriussen modtog genvalg, ny suppleant, Knud Gregersen.
9. Eventuelt (Lars)
3/9-2019 holder Gl. Estrup kåring af årets vildtret.
Biblioteket havde atter ønsket et samarbejde ale Rasmus Frandsen Bestyrelsen efterlyser ideer.
Der er Mårhundemøde i Horsens Kommune 16/9-2019
Sidst men ikke mindst husk Høstmarked den kommende weekend.
Dirigenten afrundede Generalforsamlingen, da sulten pressede påt.
Formanden afrundede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Vi gik herefter til sidste punkt en øl og et par snitter og en masse snak.

Alle mødt forholdsvis tidligt, da det var aftalt, at klubhuset skulle have den helt store tur, så det var frem med
gulvvasker og den helt store rengøring, alt blev vasket ude og inde, hver især havde varmt vand med i
termoflasker, en trailer fyldt med vandspande (denne skulle lige have en efterfylder), vognen blev vasket
udvendig, det var en super fornemmelse, da det hele var overstået.
Viggo havde dog forinden gået og muntret sig med malespanden og var faktisk færdig med at male det
tilhørende skur, det blev færdig inden vi sluttede.
Under denne rengøring gik snakken lystigt og vi fik løbende klaret den opstillede dagsorden.
1. Konstituering - Viggo - formand, Lars - næstformand, Kim - kasserer, Flemming — bestyrelsesmedlem, Jann
- sekretær
2. Generalforsamling på godt og skidt - som sædvane en kanon aften, vejret var også med os
3. Høstmarked på godt og skidt - dette var også en super dag, der var mange Interesserede fremmødte og
pølser fløj i en lind strøm, vi måtte faktisk have kurer af sted, da vi løb tør, den nyligt nedlagte mårhund,
vakte også interesse lige til det sidste, så den fik Knud lov at beholde.
4. Ideer til klubaften — Det var lidt fattigt, men vi holder fast dem vi allerede har en aktivitet til og så blev der
foreslået en tur til HM.
S. Referater af aktiviteter 2020- Niels JKF. Kim : Trofæaften — Hjælpertur. . Lars Bukkedag - Rævejagt Intro hund - Hund - Efterår hund. Viggo: Hjortebane. Jann : Kniv - Lerdue + præmieskydning Vildduebanen - Hjælp til vildtudbytte. Flemming: Høstmarked. Klubaften deles.
6. Hjælperdag 2020— Der er pt. kun forslag om slagteriet, men der kan komme flere til.
7. Status på skur, maling er sponsoreret og kommet. Viggo havde i løbet af dagen også smurt det meste på,
så der kan faktisk sættes flueben ved den opgave.
8. Aktivitetskalender 2020- er faktisk også ved at være færdig, der mangler selvfølgelig nogle datoer, disse
tilgår senere, hundeudvalget har også forberedt et par møder inden den endelige plan for 2020 kunne
sættes.
9. Arbejdsfordeling — den tager vi løbende, vi kører faktisk supergodt, hvor vi dækker hinanden ind på
forskellige events.
10. Evt.- Søvind ønsker at lægge billet ind på hundedysten i 2020, så skal vi til at rode lidt i nogle fonde, sor at
se om vi kan få noget støtte til f. eks. køl/frys, højttaleranlæg og hvad vi nu ellers kan finde på. Facebook
er lavet, den skal vi lige se om vi kan få til at køre lidt.

i
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Som sædvane en begivenhedsrig aften hvor der var mange bolde i luften, mange ting blev vendt og i den
ganske korte pause der var indlagt, blev der nydt en øl og en pizzaslice.

2/7-2020 Bestyrelsesmøde hos Viggo
Alle mødt. Der har været meget få bestyrelsesmøder pga. Corona.

Knivmagerkursus Vi fik adgang, ganske uden problemer, vi fik samlet de gamle travere og hyggede os
som vi plejer

Vi gennemgik hvad vi var gået glip af i årets løb, det var ikke så lidt.
Året havde gennemgående være præget af aflysninger.

Rævejagt Vores første jagt forløb stille og roligt, vi var 12 jægere - vi så ikke en skid!!
(Såterne var Torkils Mose, Søvind Skov og Toftum Mose)

laguræningsbanen Jylland var et rigtigt trist emne, som dog skulle vendes og vil nærmere taget op, når vi
nærmer os generalforsamlingen for banen februar 2020

Rævejagt med Kirkegang startede som vanlig i kirken, vi var 17 kirkegængere, hvoraf de 14 var jægere
(Såterne var Torkils Mose, Søvind Skov, Bærmosen og Tendrup Skov) God og hyggelig jagt hvor det
lykkedes Erik og Eske at skyde 2 flotte ræve i Bærmosen, Åge fik til slut en ræv ved Tendrup Gården
(Amerikaner Gården). Vi sluttede dage med aspargessuppe hos Lars. 3 ud af 3 ræve det er sgu godt
gået!! Godt hundearbejde.

Hjælperturen, ville vi selvfølgelig gerne afholde, men vi blev enige om at afholde den i reduceret format.
Der vil blive arbejdet med en lille hyggekomsammen med et lille traktement. Kim indhenter tilbud.
Svampeturen vil vi se om der ikke i år skulle være mulighed for at afholde, det hele afhænger af om vi kan få
fat i en Naturvejleder, der er ingen af bestyrelsen der vil tage ansvar for, hvad er spiseligt og hvad er ikke.
Et fint lille møde, altid hyggeligt at mødes.

Foredrag ved John Møller på Søvind Bibliotek Vores årlige arrangement med biblioteket blev et stort
tilløbsstykke —65 deltagere, vi måtte melde alt udsolgt og endda afvise 3 medlemmer. Hundefører i
kriminalforsorgen, John afholdte et meget interessant og indlevende foredrag om hundeopdragelse og
hverdagen bag murene. En virkelig stor succes.
Generalforsamling Vildduebanen, en underlig aften hvor vi blev mødt med foragt og trusler.
Bestyrelsen var foragtet over at vores trofaste hold havde valgt at stoppe i år — på trods af det meget
store arbejde de igennem en længere årrække har udført!
Udover foragten blev vi direkte truet med, at de fratager os vores skydetid, hvis vi ikke mødte op 4

:25/8-2020 Bestyrelsesmøde i Klubhuset

gange for at passe banen, dette skulle der dog være styr på, da vi har 3 pasninger på vores egen tid og
en ifm. ØFC's skydetid.

Alle mødt, samt jægerrådsrepræsentant Niels
1. Generalforsamling, samling på tingene, som vi plejer, alle referater, er på plads, jægerråd og
mårhund kommer til.
1. Dirigent ( JO )
2. Nye forslag ( ingen modtaget )
3. Kontingent, ingen ændring 70 kr. for ordinære og 120 kr. for støttemedlemmer
2. Hvem og hvad indkøbes til generalforsamlingen. Kim bestiller smørrebrød fra kroen, Lars sørger for
øl, vand & snaps
3. Hvor afholdes det, ved godt vejr i klubhuset, ellers hos Lars
4. Mødetid for bestyrelsen, vi mødes kl. 18.00
Et lidt se afholdt møde, men hurtigt og nemt som sædvane er alle klar på opgaven.
...ti
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/27/8-2020 Generalforsamling i klubhuset
Formanden bød velkommen til 27 fremmødte + 5 fra bestyrelsen.
Der blev afholdt 1 min. Stilhed for afdøde Ove Sørensen
1. Valg af dirigent.
J. 0. Hansen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede,
at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og hermed beslutningsdygtig.
2. Formandens Beretning (Viggo)
Der er nu 185 medlemmer, 12 støttemedlemmer, 197 medlemmer total det er et fald på 5 stk.
Formanden gennemgik herefter årets aktiviteter på godt og ondt, de ting der vedrørte udvalgene ville
komme efter beretningen. Svamp og æd ingen tilslutning.
Høstmarked var en kanon succes, vi vil helt sikkert deltage de kommende år, et super arrangement hvor
jagtforeningen blev synliggjort på fornemmeste vis. Et fint overskud var der også, som bestyrelsen
tidligere havde foreslået fremad skal gå til ungdomsarbejdet i foreningen.

Så kom alle aflysningerne, først klubaften hos Henning Mathiassen pga. sygdom, herefter
vildtudbytteindberetning, bukkeaften, Hjortebanen Grenå, bukketræf og hjælperdagen, alle aflyste pga.
Corona.
Vildt Fjorden : Ænder mindre godt, Gæs godt & Edderfugle, vi skal huske på hunnerne, måger fredet.
På Land : Agerhøns OK, Fasaner normalt, Harer godt, Dyr fremgang & Kronvildt mange.
Rovvildt : Ræv mange, Mårhund rigtig mange, Krager og Skader mange.
Formanden sluttede beretningen med en tak til de aktive medlemmer. Og en stor tak til udvalgene, det var
deres fortjeneste jagtforeningen kører så godt, grundet deres store engagement.
Hund, skydning, vilddue, jægerråd, kniv & Web.
Samtidig en stor tak til de der stiller terræn og lagerplads til rådighed.
Formanden påpegede, at man skal huske at alt i vores lille forening foregår i frivillighedens ånd, samt alt er
ulønnet. Tak er dog gratis.
Slutteligt rettede han en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, med håb om at fortsætte i samme
ånd.
Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt.
Skydning ( Jann ) Som start, en stor tak til holdet, de trækker et stort læs og har en fraværsprocent på et
rundt 0. Året har jo været i Coronaens tegn, men vi så muligheden for at kunne afholde vores årlige
præmieskydning, så holdet var 100% klar med meget kort varsel.
Dette gav os lidt udfordringer, men ikke værre end som så, så vi håber da vi kom helskindet igennem.
Vi skulle jo passe på hinanden og helst ikke have for mange hænder på de forskellige ting.
Elsebeth smurte og klargjorde rundstykkerne, så det var jo dejligt nemt at gå til.
Samtidig blev der afholdt Trekantskydning, hvor Gylling nu deltager.
Lukket Mester Række :
Henrik Hass 21/25
A-Række :

Kenny Frederiksen 22/25

B-Række :

Dan Poulsen 15/30
Henrik Hass 21/25

Old-Boys :

Junior :

Kevin Jensen 19/2

Eske er altid behjælpelig med optagning af vildt!

Holdskydning:

Gylling 86/111
Holdpokal: Kurt Vium

Foreningen har et hjælper- og instruktørhold, vi kan være meget stolte af, jeg vil betegne det som et af
de bedste i kredsen —Vi laver jagthunde, det er klart, at hvis man ønsker er prøvehund, skal man OGSÅ
gå til "hUndesport" i specialklubberne, som tilrettelægger træningen efter hunderaceffil

Skyde udvalget vil gerne takke for det store fremmøde til afslutningen, en super dag med godt
kammeratskab og et fantastisk humør.
Dette var helt sikkert ikke på grund af vejret, da det bedste ord for dette nok var elendigt. Pokaler er

Jægers-åd ( Niels ) Jægerråd Horsens har Idet forgangne år haft 0 deciderede jægerrådsmøder grundet
Corona Men der var dog også positive oplevelser, da der nu var kommet gang i mågereguleringen samt
der var afholdt 2 nyjægerjagter på lossepladsen og de kommunale arealer, med masser af oplevelser for

graveret og står i skabet i klubhuset.

de fremmødte.
Også i år er det gået super med oprydningen, da vi kom meget nemt om ved det, da Viggo og Kim havde
Mårhund ( Lars )
Hvis man skulle deltage i dette var der tilmelding på Facebook, men der var i år til dato nedlagt 102 på

klaret opgaven.
Også skydningen var præget af Corona, da såvel jægerrådsskydningen, Kvalifikationsskydningen og Vejle
Amts Holdskydning alle var aflyste, derfor var der ikke udbetalt tilskud til disse.

forskellig vis, dette var inklusiv dem der var kørt ned. For at få det op at køre optimalt skal folk selv

Tilskud kan fortsat fås ved henvendelse til skydeudvalget, som administrerer.

Kommunen har tildelt kr. 50.000,- årligt de næste 3 år til gruppen.

aktivt gå ind i kampen, men der er meget kompetent hjælp at få af mårhundegruppen.

Vildduebane. VI var 14 mænd, der blev til drenge på en dejlig torsdag aften.
Flot deltagelse på vildduebanen, til trods for at der var restriktioner pga. Coronaen. Lars og jeg har
efterfølgende været til møde hvor vi fik tildelt "under tvang" vagter.Vi udtrykte vores utilfredshed med
den måde banen bliver topstyretmåske vi skulle have en tid mere til vores medlemmer om efteråret!!

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (Kim)
Regnskabet blev fremlagt, med uddybende kommentarer.
Årets overskud var kr. 12.668,72.
Regnskabet blev godkendt.

Miljøpatroner, har vi oplevet som en stor succes, prisen er desværre også derefter. Vi vil I udvalget

4. Indkomne forslag (Lars) Ingen.

selvfølgelig sørge for at få patronerne til billigste pris, som pt. er 50 kr. pr. kasse med 25 stk

5. Fastlæggelse af kontingent (Lars) Bestyrelsen forslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.
Der betales det samme for støttemedlemmer + 50 kr. i administration.

Hundetræning ( Lars )
Der mødte 17 hunde til vores efterårstræningen, der blev trænet vand- og landapportering og

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Viggo Jensen & Lars Mikkelsen. Viggo & Lars modtog begge genvalg.

kaninslæb. Fin tilslutning og god jagttræningl I
7. Valg af suppleant. Kim Jensen modtog og blev genvalgt
Vores forårstræning startede godt, i år med tilmelding på nettet, dette skal dog finpudses — vi var 41 fra
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
Allan Kristensen & Jens Liboriussen, suppleant, Knud Gregersen alle modtog og blev genvalgt.

start!!
SÅ KOM CORONA — Og alt blev stoppet indtil forsamlingsforbuddet blev slækket, vi startede så småt op
på åbenklasse og junior (Jeg missede dog information om opstart til nogle kursister pga. rod i mail

9. Eventuelt (Lars)
Der blev efterspurgt en termisk spotter, bestyrelsen undersøger muligheder og priser
Rævejagt fremadrettet bliver kun 1 gang med kirkegang og foreningen vil undersøge behovet for en
senere reguleringsjagt
Facebook er aktiv, henvendelse til Flemming, som administrerer.
Skurvognen skal rengøres igen lår, Knud meldte sig frivilligt til selve sprøjtning af vognen.
Mailtilmelding, da vi har flere der stadig ikke er på, man frasiger sig selv nogle fordele ved ikke at være
på listen, da der er tiltag vi kun kan komme ud med på denne måde, der sker flere ting med meget kort
varsel, samt det er en bekostelig affære at sende med PostNord.
Hjortebanen Grenå, kunne man flytte den til en søndag, bestyrelsen undersøger dette fremad.
Knud efterspurgte en foreningsjagt, bestyrelsen undersøger dette.
Bent Hansen spurgte om hvad bestyrelsens syn var på ulovlig Jagt. Bestyrelsens holdning er, at vi
naturligvis ikke kan acceptere ulovlig jagt, men foreningen/bestyrelsen kan ikke gå ind i konkrete sager
dette skulle politianmeldes.
Allan var interesseret i en kortlægning af områder hvor der var nedlagt Mårhund, dette var ikke noget
der var umiddelbart tilgængeligt, men der var nedlagt flere I nærområdet.

tilmeldingen og at flere var mødt uden korrekt tilmelding). Hvalpeholdet blev helt aflyst pga. smittefare!
Vi havde naturligvis en del restriktioner iht. Corona-reglerne — ingen hilsen, ingen kontakt til andre
hunde, i starten kun 10 personer samlet på hver hold, afstand 2 mtr. og Ingen øl- og pølsesalg.
Hundetræning er bare Ikke det samme uden det sociale og den erfaringsudveksling, der er efter
træningen.
Vi valgte i år at lave en lidt anderledes afslutning for åbenklasse —Apportering på tid — der skulle
apporteres en mårhundehvalp, due, fasan, ræv og kanin på land og en and i vand:
1. vinder Lars Mikkelsen med Tannl
2. vinder Jørgen Thorup med Tesla
3. vinder Tommy med Balu
Årets kommunedyst blev aflyst!
Når vi kigger tilbage, har den sidste del af vores hovedtræning været meget rodet og svær at

Dirigenten afrundede Generalforsamlingen, da sulten pressede på.

tilrettelægge! Der skal en virkelig stor tak til instruktørholdet:
Åbenklasse

Allan og Pernille — godt flankeret af Flemming den trofaste reserve og Jesper der altid er

Formanden afrundede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Vi gik herefter til sidste punkt en øl og et par snitter og en masse snak. Bestyrelsen stod for serveringen.

parat til at hjælpe og stille terræn til rådighed!
Junior

Niels og Thor —Thor har I år fungeret som føl, det er sgu gået meget godt!
Som sædvanlig en god generalforsamling, hvor de fre mødte gent e gange hav Uroblemer med at
holde ft
f
-

Steen og Torsten — I har været meget savnet, vi mangler Jeres ekspertise!

Hvalpe
Kim vores alt-mulig-mand, træder altid til når det kniber!
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