Hinnerup og omegns Jagtforening
Generalforsamling i Søften Forsamlingshus fredag den 23. februar 2018 kl. 19.00
Deltagere: Der var mødt 50 medlemmer med tilmelding til spisning.

Referat.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Johannes Aarestrup, der blev valgt med akklamation.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Formand Kenneth Sørensen aflagde følgende beretning:
Den omdelte aktivitetsoversigt for 2017 viser de aktiviteter, som foreningen har gennemført i det
forløbne år. De opnåede resultater af konkurrencer m.v. bliver løbende publiceret på hjemmesiden.
Foreningen havde ved årsskiftet 305 medlemmer, hvilket er 14 mere end sidste år.
På flugtskydebanen har vi bygget et halvtag over terrassen, og kastemaskinerne er blevet
renoveret. Vi har anskaffet en brugt trailer. Der er etableret udluftning af fundamentet.
Skydebaneudvalget har arbejdet med en ny model for deltagelse i centerholdsskydningen. Vi har
undersøgt muligheden for at investere i kortautomater, men beslutningen er udskudt indtil videre.
For skytter, der ikke er medlem af HOJ vil der i 2018 blive opkrævet et ”grundgebyr” på 100 kr.
Da vi kun har et begrænset antal hjælpere, har vi besluttet at holde åbent lidt færre dage i 2018.
Om torsdagen vil der være færre instruktører på vagt, og vi henviser aspiranter til at komme om
mandagen. Bestyrelsen beder om, at flere af vore kunder vil hjælpe med til at drive skydebanen.
Aspiranter og nye jægere:
Bestyrelsen har valgt at satse på vore nye aspiranter. For aspiranter til jagttegn fortsætter vi med
at arrangere en dag med praktiske jagtfærdigheder. Aspiranterne kommer ud i skoven og hører
noget om, hvordan en rigtig jagt foregår. Vi har arrangeret flere lørdage på skydebanen, der er
forbeholdt nye jægere, der skal op til haglskydeprøven. Vi har arrangeret nogle jagter specielt for
dem. Desuden har vi taget de første skridt til at igangsætte aktiviteter med buejagt for unge
mennesker.
Riffelskydning:
Vi har nu i to år arrangeret ture til Vingsted Skydecenter for at prøve kræfter med løbende vildt og
skydning på lange afstande. I år vil vi endvidere prøve at sende et hold til kredsens feltskydning i
Hevring.
Hundetræning:
Som noget nyt vil vore dygtige instruktører arrangere ”den lille apporteringsprøve” i juni. Der er tale
om en anerkendt prøve, der føres på hundens stambog. Derved kan deltagerne bedre leve op til
kravet om at medbringe en egnet apporterende hund på jagt!
Øvrige aktiviteter:
En række af vore instruktører har i 2017 været på kurser – indenfor skydning og hundetræning.
Denne linje fortsætter vi, idet vi i år både skal have folk på kurser i skydning, hundetræning,
jagthorn og foreningsledelse. Bestyrelsen finder det vigtigt at satse på uddannelse af vore unge og
engagerede medlemmer.
Til jagthornsblæserne er der i år udleveret nye ”uniformer”. Vi skal se godt ud, når vi optræder ved
mange forskellige arrangementer.
De sidste to år har vi til trofæaftenen arrangeret et foredrag. Bestyrelsen finder, at dette har været
en succes.
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Information:
I år har vi kørt vores Facebook-side med hyppige opslag. Vi opfordrer til, at medlemmerne lægger
billeder og beretninger op på siden. Vi har nu 100 medlemmer på siden.
Den nye hjemmeside – under Danmarks Jægerforbunds platform – kom op at køre i efteråret. Se
www.hinnerup-jagt.dk Bestyrelsen er selv glade for den. Der er en betydelig besparelse i forhold til
tidligere. Vi vil gerne benytte dette som vores primære informationskanal.
Favrskov Jægerråd Har været engageret i fredningssager i kommunens vestlige del. Vi deltager i Skovrådet
vedrørende skovrejsning i området mellem Herredsvej og Grundfør.
Vi har god kontakt til Favrskov Kommune gennem naturvejleder Vibe Søndergaard. Jørn
Stougaard er genvalgt som formand for Jægerrådet.
Jægerforbundets Kreds 3 Har investeret i en trailer til bueskydning, som vi agter at gøre brug af til vore aktiviteter. Der skal
vælges nyt hovedbestyrelsesmedlem, og formand Torben Schulz Jensen stiller op. Som ny
formand bliver foreslået Reidar Lænø fra Ryomgård Jagtforening.
Jægerforbundet.
Jægerforbundets arbejde i Vildtforvaltningsrådet er meget centralt for alle jægere. Det var herfra, at
jagttiderne blev indstillet, og reglerne om udsætning blev forhandlet og senere gennemført. I den
nye jagtlov, er det lykkedes for Jægerforbundet at sætte betydelige fingeraftryk. Endelig har
Jægerforbundet arbejdet hårdt for at få nogle fornuftige regler omkring våben.
I Danmark er der 175.000 der løser jagttegn. Men det er kun ca. halvdelen, der er medlemmer af
en jagtforening under Danmarks Jægerforbund. Opfordre derfor jeres venner til at blive
medlemmer! Vi skal opfordre Jer til at finde www.jaegerforbundet.dk på nettet og tilmelde Jer til
nyhedsbrevet.
Bestyrelsens administration:
Bestyrelsen har nu en Årsplan at arbejde efter, og har fastlagt en forretningsorden. Der er indkøbt
et nyt kasseapparat og vi benytter døgnboksen i Sparekassen.
Der blev udtrykt tilfredshed med, at trofæaftenen bliver suppleret med et foredrag. Med denne
bemærkning kunne dirigenten konstatere, at beretningen var godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Kasserer Erik Maegaard fremlagde regnskabet, således som det var godkendt af revisorerne. Der
var for hver aktivitet anført indtægter, udgifter og resultat, således at det var tydeligt, hvad de
enkelte aktiviteter bidrager med til den samlede økonomi. Der var budgetteret med et overskud på
ca. 24.000 kr. hvilket også var opnået. Der indgik endvidere regninger fra tidligere år på omkring
11.000 kr, hvorfor årets resultat egentlig var endnu bedre.
Efter enkelte opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag
Da foreningens vedtægter stammer fra 1991, er der mange forhold, som er forandret i de forløbne
27 år: Kommunen er ændret til Favrskov, referencer til vedtægterne for Danmarks Jægerforbund
er blevet ændret flere gange og kommunikationen med medlemmerne foregår i dag elektronisk.
Med udgangspunkt i standardvedtægter fra Jægerforbundet forelagde næstformand Chr. Gottlieb-
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Petersen bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne, således som de havde været
offentliggjort på hjemmesiden.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte ændringerne,
som straks vil blive sendt til godkendelse ved Danmarks Jægerforbund.

5. Fastlæggelse af kontingent
Kasserer Erik Maegaard fremlagde bestyrelsens forslag til aktiviteter og budget samt den
fremtidige model for fastlæggelse af kontingent. Kontingentet til Danmarks Jægerforbund
fastlægges af Repræsentantskabet i maj og foreningen indberetter sit kontingent i oktober. Derfor
er det reelt 2019-kontingentet, som generalforsamlingen skal indstille.
Den hidtil gældende fordeling mellem medlemsgrupperne fortaber sig i historien. Derfor foreslog
bestyrelsen, at man fremover fastlægger kontingentet for Hinnerup og Omegns Jagtforening som
en fast procentdel af kontingentet til Jægerforbundet. Kassereren fremlagde en planche, hvoraf det
fremgik hvilke beløb der hidtil var blevet opkrævet, samt konsekvenserne af den nye model: Det
betyder, at kontingentet for ordinære medlemmer vil stige med ca. 10 kr. mens øvrige
medlemskategorier vil blive opkrævet et reduceret kontingent. På den baggrund vedtog
generalforsamlingen, at kontingentet fremover sættes til 25% af Jægerforbundets beløb.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen genvalgte Rene Adler, Brian Løfgren og Lars Bak til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter
Generalforsamlingen valgte Henrik Sørensen og Ole Vinther som suppleanter.

8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
Da Johannes Aarestrup ikke ønskede at genopstille, valgte generalforsamlingen Torben
Overgaard som ny revisor. (Arne Pilgaard blev valgt i 2017 for to år)
Generalforsamlingen genvalgte Jens Muxoll som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Formanden uddelte 50-årstegn til Johannes Aarestrup. Yderligere blev Johannes takket for mange
års virke som foreningens revisor, hvorfor han modtog en gavepakke fra Jægerforbundet.
25-års diplom blev desuden uddelt til Kresten Nielsen, Preben Kammersgaard, Tommy Pedersen
og Kent Krarup Larsen.
Foreningens initiativpokal blev uddelt til Johan Thorsteinsson for hans positive indsats i
Skydebaneudvalget.
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Sekretær

Johannes Aarestrup.
Dirigent
OK Johs 2018-02-25
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