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Generalforsamling 2021 - referat   Dato: 

08.10.2021 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af sekretær/referent 

3. Valg af stemmetæller 

4. Formandens beretning 

5. beretninger for udvalgene 

Flugtskydning, Jan Christensen 

Jagt/ hunde udvalg – Steen Hentzel 

Riffeludvalg – Johannes Nielsen 

Jagthorn – Johannes Nielsen 

Jagttegn 

Grønne udvalg, Lars Greiersen 

Seniorer – Leif Lesmann 

Cafeteria 

6. Indlæg fra Musse og Hans-Henrik 

7. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse -Trine Bøgelund 

8. Indkommende forslag 

9. Fastlæggelse af kontingent 

10. Valg 

Valg af kasserer 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Valg af 3 suppleanter 

Valg af revisor 

Valg af fanebærer 

11. Uddeling af pokaler/årstegn 

12. Eventuelt 

 

Mindes jagtkammerat vi har sagt farvel til.  

1. Valg af dirigent 
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Torben Nielsen - konstaterer generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af sekretær/referent 
 

Christina Lillholm 

3. Valg af stemmetæller 
Niels Olin og Lars Greiersen 

4. Formandens beretning 
Peter Vilstrup: 

Velkommen til alle, særlig velkommen til Hans Henrik og Musse, hhv formand for kreds 7 og HB-
medlem for kreds 7.  

Dette er den vigtigste generalforsamling nogensinde i vores jagtforening – fordi det står på forsiden af 
Dagbladet. 

  

”Ordinær Generalforsamling i DJ Køge-Herfølge Jagtforening d. 8. oktober kl. 19.00 

Dagsorden ifølge vedtægter” 

  

Det er en meget besynderlig fornemmelse at skulle stå her i oktober måned 2021, og berette om 
foreningens virke i 2020 – et år hvor vi var stærkt begrænset i vores aktiviteter og samvær grundet 
Covid-19. 

Da vi jo skal følge lovene, så skal vi holde en udsat generalforsamling så hurtigt som muligt efter den 
udsatte ordinære GF, og det er så i dag. 

Jeg havde gerne set, at vi ventede februar 2022. Det kunne jo være spændende, at alle 
bestyrelsesmedlemmer var på valg samtidigt, dynamisk. 

Nu står vi jo så her, i slutningen af et nyt foreningsår og har jo faktisk fremtiden bag os, så jeg håber, 
at forsamlingen i dag er tilfreds med de aktiviteter og tiltag, vi har lavet i foreningens regi. 

Vi har haft nogle udfordringer mht myndighederne, fx skulle vi have godkendt vores skydebane af politi 
og kommune. 

Kommunen var ikke noget problem, Susan fra miljøafdelingen sadlede bare cyklen, og kørte ud og 
checkkede banen – politiet var bare noget andet, de havde afgivet deres skydebanekontrollant til 
Corona-afdelingen, så de kunne ikke godkende skydebanen – jo måske til efteråret 2021. 

Vi kan jo ikke skyde på en bane uden polititilladelse, det er i strid med lovgivningen. 

Heldigvis fik vi kontakt med en kontrollant fra Sydsjællands Politi, som meget hurtig kom og godkendte 
skydebanen. 
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Vi skulle også have en godkendelse af vores planlagte overdækning over standpladserne på 
sportingbanen, det klarede han også med en forhåndsgodkendelse af projektet, og så skulle han bare 
lave en endelig godkendelse, når overdækningen var færdig – det hjalp måske, at politimanden selv 
var jæger og formand for jagtforeningen i Vordingborg. 

Det tog lang tid, at få byggetilladelse fra kommunen til overdækningen. Det gjorde det ikke lettere, at 
forvaltningen arbejdede hjemmefra. 

 

Årsmødet i Køge Jægerråd har ikke været afholdt i år, det plejer at være afholdt i januar, lige før vores 
GF i februar. 

Jeg er stadigvæk modstander af vores struktur i DJ, hvor den politiske magt faktisk ligger i 
jægerrådene. Det er i det fora, at man udpeger medlemmerne til DJ’s højeste myndighed – 
Repræsentantskabet. 

Når man så ikke holder noget årsmøde eller andre møder i løbet af året i jægerrådet, så kan man lige 
så godt undvære dette overflødelige filter imellem klubber og kredse. 

  

I min deltagelse i DJ’s Rep. Møde, præderede jeg, som jeg plejer at gøre, imod den urimelige 
forskelsbehandling der er i seniorrabatordningen ved kontingentet. Det betyder, at den der i år er 73 år 
og derover, får 40% i rabat, men den der ”kun” er 72 betaler fuldt kontingent, og dette fortsætter, så 
når jeg fylder 100 år, så får jeg stadig 40 % i rabat, men Benjamin som nu er 98 år han skal stadig 
betale fuldt kontingent – det er nonsens! 

  

Vi har tidligere haft et bueudvalg, hvor vi havde en ugentlig træningsaften – vældig hyggeligt, men det 
har vi ikke længere, så jeg kunne godt tænke mig, at vi fik genopfrisket denne aktivitet. 

Nu er det jo blevet nemmere at blive buejæger (og riffeljæger) i og med, når man har bestået 
teoretiske jagttegnsprøve, så behøver man ikke at skulle op til haglskydeprøve, men kan gå direkte til 
bue- eller riffelprøve. 

Er der nogle i forsamlingen, der kunne tænke sig, at være med i dette udvalg?  Vi har et par 
compoundbuer og nogle skiver, som kan udlånes. 

  

Jeg har deltaget i Friluftsrådets (FR) Årsmøde i lokalafdelingen. FR sidder i Vildtforvaltningsrådet, som 
er dem, der rådgiver Miljøministeren om fx hjorteforvaltningen, vildtudsætninger, jagttider oma. 

FR anbefalede, at man skulle forbyde andeudsætningen, og det kritiserede jeg dem for. 

FR er en paraplyorganisation, som har en masse forbund som medlem, bl.a. DJ, og jeg mener ikke, at 
det er deres opgave at anbefale et forbud mod andeudsætning. De burde varetage deres medlemmers 
interesse og ikke modarbejde deres medlemmers interesser – i dette tilfælde jægerne. 

Jeg sagde, at fordi der er en, der kører over for rødt, så kan det ikke være meningen, at alle bilister 
skal miste deres førerbevis. 
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Med det mener jeg, at med andeudsætningen der burde myndighederne kontrollere dem, som 
”fabrikerer” ællingerne mere effektivt, der er jo en klar lovgivning på området med skriftlig 
dokumentation om hvem, hvad og hvor ællingerne havner. 

Når det er sagt, så har vi jægere en rigtig dårlig sag – der er jo jægere, der ikke overholder 
lovgivningen. Man kan vist godt sige, at jægerne har skidt i egen rede! 

Der er ingen undskyldning for ikke at opfylde reglerne, og det kan meget nemt også ende med et 
forbud mod udsætning af både agerhøns og fasaner. 

I det hele taget, så skal vi jægere være dukse, når vi laver udsætninger, vildtpleje og går på jagt eller 
regulering. 

Sørg for at bruge DJ’s app, hvor man kan se jagttiderne præcis på den destination, hvor man befinder 
sig, samt overholder jagtloven vedr. foderpladser, tårne, skydestiger, platforme m.m. 

Jeg ved, at mange ikke har kendskab til denne lov: 

”Retten til at jage ande- og vadefugle samt vandhøns, bortset fra skovsnepper og opdrættede 
gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år” 

Og dette betyder så, at man ikke må arrangere eller deltage på betalte dagjagter på ænder eller gæs, 
medmindre det er opdrættede gråænder. 

En anden lov er denne: 

” Ved jagt med glatløbet haglgevær på ikkeklovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og 
sivbevoksninger skal egnet apporterende hund medbringes.” 

Her har vi virkelig en gråzone, for hvad er en egnet apporterende hund – skal en gravhund kunne 
apportere en Canadagås? 

Jeg tror, at der er nogen, som en dag forlanger, at vores hunde skal bestå en prøve, så de kan bevise, 
at de er en egnet app. Hund. 

Jeg forstår ikke, at DJ ikke laver den prøve en gang for alle, og så laver den, så vi jægere kan leve 
med den, og at offentligheden også kan leve med den. 

  

Spørg endelig H.H. & Musse om det. 

  

Jeg håber, at vi kan få gang i gourmetaftenerne igen i vinterhalvåret, hvem byder ind med forslag? 

  

Alt i alt er vi kommet okay igennem corona-tiden, ikke mindst fordi Friluftsrådet har støttet os 
økonomisk. 

  

Vi har et dejligt område med skydebane, klubhus og et stort grønt område, som mange må misunde 
os. Vi er lige ved at være i mål med den målsætning vi lavede i foråret 2013. 
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Vi har en lejekontrakt på 30 år, som udløber i 2045, den er uopsigelig af udlejer, medmindre vi 
misligholder kontrakten, så derfor er det også vigtigt, at vi passer godt på området, og især 
støjdæmper skydebanen så godt som muligt. 

Jeg kunne godt tænke mig, at DJ også fandt frem til den haglpatron der støjer mindst. 

Jeg har drillet stevnsboerne med, at hvorfor vi ofrer så meget på det grønne område, er for at 
lokalbefolkningen bliver så glade for det, så de aldrig vil tillade, at den nye Stevnsvej kommer til at gå 
igennem vores område. 

Jeg vil gerne, mens Hans Henrik er her, kvittere for den donation som kreds 7 har tildelt os til den nye 
sø. TAK! 

5. beretninger for udvalgene 

 

Flugtskydning, Jan Christensen 

Der er jo ikke meget at berette om, for året 2020 står jo i coronaens tegn med nedlukninger af skydebanen i 

perioder, aflysning af alle konkurrencer og vores turneringer så et meget stille år. 

De største udfordringer var genåbning af skydebanen… hvordan og hvor mange måtte, der være på banen, alle 

havde et bud, og jeg tror vi gjorde det på den rigtige og mest forsvarlige måde. 

Jeg synes det kneb med at få alle skytterne tilbage, men dem der kom skød meget, her kan vi se at 

haglprøverne giver rigtig mange skytter på banen. Jeg ved der giver lidt meget kø på jagtbanen, men også en 

god omsætning, og mange nye øjne, der ser vores bane og hvad vi har at byde ind med. Tak til alle 

instruktørerne for deres store hjælp. 

 

Jagt/ hunde udvalg – Steen Hentzel 

Vi havde 2 hold til vintertræning indendørs i Ridehallen, men efter 2 gange måtte vi aflyse pga corona.  

Vi havde apporteringsprøve grundlovsdag med 34 deltagende hunde – arealet var delt op med minestrimler 

alle vegne da der måtte være 8 personer samlet.  

Der blev arbejdet videre og lagt planer for når der blev åbnet igen. 

 

Riffeludvalg – Johannes Nielsen 

2020 med 4 indskydninger.  

Fremadrettet: 1 medlem tilbage af riffeludvalget. Johannes har skaffet folk så de nu er 6 mand. Der skal søges 

om skydetider for næste år og man regner med en betragtelig udvidelse i antallet af skydetider/-timer. 

Forventet kl 14-21. Der skulle også komme tider til efteråret. Både 100 m og 300m hver gang.  

2 traditionelle skydninger, der er gået lidt i stå, kan evt. genoptages.  

Obligatorisk riffelskydningsforløb for riffelprøveaspiranter. Forløbet er rimeligt tidskrævende. De vil vurdere på 

set-uppet. 
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Jagthorn – Johannes Nielsen 

I lighed med alt andet forløb 2020 noget anderledes end det plejer at være. Da Danmanrk lukkede ned, 

stoppede vi også jagthornsblæsningen.  

Vi startede så småt op igen i september med behørig afstand og afspritning og medbringning af håndklæde til 

opsamling af vand fra hornet 

Der arbejdes til stadighed på at finde en instruktør, der kan tilføre gruppen noget mere, specielt på det tekniske 

område, men det er lidt svært, også fordi det er temmelig dyrt at få en prof musiker til at udføre denne opgave.  

En stor tak til de trofaste blæsere fordi de holder ved, der er absolut plads til flere på holdet.  

På jagthornsgruppen vegne – Johannes Nielsen. 

 

Jagttegn 

Der blev ikke aflagt beretning omkring jagttegnsundervisningen. 

 

Grønne udvalg, Lars Greiersen 

17 fuglekasser til spurve- og mejse er doneret fra Niels Ravn. De har alle været beboet 

Tårnfalkekasse – ingen beboere. 

Uglekasse – der har været hørt ugler, så muligvis der har været beboere 

 

Der er indgået god aftale med Morten Glentemose. Lavet fin vildtstribe med mange blomster. Flerårig aftale.  

Vi laver høslet, så vi omdanner marken til overdrev. På 6. år med græsopsamling og biodiversiteten bliver 

større. 

I fremtiden vil vi gerne have skåret hegnet mod syd ned – det er ved at gå til i brombær, pil og andet. Vil koste 

en sum penge.   

(2021 er sø ved at blive anlagt, der er ved at komme vand i – vi må holde øje med om drænet giver nok vand) 

 

Seniorer – Leif Lesmann 

Bliver flere og flere medlemmer 

31 aktiviteter i 2020 – kun ca 10 gange mindre end normalt. Mange gange foregik udendørs eks. holde 

brombær nede.  

Udflugter og aktiviteter bl.a.: se på træpilleanlæg, lære at pode træer, skydedage, skydebiograf, besøge 

dyrehaven for at se på hjorte. 

Nu 26 medlemmer af seniorklubben. Giver lidt udfordringer da det er mad til mange. Det har været på tale at 

lukke af for nye medlemmer, men det bliver ikke aktuelt - har været forbi bestyrelsen til beslutning. 
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Efterhånden bliver det lidt svært at komme rundt så mange mennesker. Der betales kr 20 pr gang, der spares 

sammen til diverse aktiviteter.  

 

Cafeteria 

Der blev ikke aflagt beretning fra cafeteriaet.  

 

6. Indlæg fra Musse og Hans-Henrik 

Hhv. formand for kreds 7 og HB-medlem for kreds 7. Der er ikke taget referat.  

7. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse -Trine Bøgelund 
 

Der er ikke sket så meget i det forgangne år. 

Vi har fået sat en dør i kontoret, således at vi nemmere kan sætte hundefoder, øl, vand etc. ind (kr26.000). 

Vi fik en mail fra fritidsrådet som havde modtaget en blankocheck fra regeringen til dækning af driftstab i 

foreningslivet i Danmark. Torben B og jeg begyndte at regne baglæns og kom frem til et beløb i omegnen af ¼ 

mill, hvilket Torben og jeg syntes var et ret højt beløb. Revisoren blev bedt om en gennemgang af beløbet, 

hvorefter der blev nikket ja til beløbet og det blev fremsendt til Friluftsrådet. Herefter blev jeg kontaktet af 

friluftsrådet, som kunne se af fores regnskab at vi i bund og grund var/er en holden forening. Jeg forklarede at 

vores sparsommelighed på sigt skulle udmønte sig i store ønsker/investeringer. Og efter denne gode samtale 

med friluftsrådet, valgte de at godkende vores ansøgning men grundet beløbets størrelse vil de have en 

revisorpåtegning. Den var allerede medsendt første gang, og dette gør at vi ikke kommer ud af 2020 med ret 

stort drifttab. 

[slut på beretning fra kassereren] 

Kommenter fra salen – opdatering på lerduesagen. Vi har fået tilbud om forlig, men vi har valgt at det var for 

lavt sat. Status er at Trine skal i retten i december. 

Tilføjelse – relateret til 2021: Vi har tilskud til søen og til overdækningen, der kommer ind i 2021 

8. Indkommende forslag  
Ét forslag: Nye vedtægter med udgangspunkt i Jægerforbundets forslag – forslaget har været publiceret via 

hjemmesiden. Kan forslaget godkendes? 31 ud af 40 har stemt for og de nye vedtægter er hermed godkendt. 

Der blev foreslået en mindre ændring til vedtægterne: stk.14.1. …”statsautoriseret revisor” skal ændres til 

”godkendt revisor”. Det er stemt hjem ved stort flertal. 

Der blev foreslået en afstemning om hvorledes der fremover skal der være bilagskontrollører? Afstemning faldt 

til stor fordel for ”Nej”. 

9. Fastlæggelse af kontingent 
Det bliver fastlagt til november. Det bliver reguleret indenfor ca 5 kr. Det blev GODKENDT 
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10. Valg  

Valg af kasserer 

Trine Bøgelund - Modtager genvalg 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Næstformand, Torben Broløs modtager ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem Steen Hentzel modtager ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem, Bjarne Grøn – genvalgt. 

René Lindegaard Olsen og Alex Ballin stiller op og er godkendt og valgt ind. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

– Formand, Peter Vilstrup – ikke på valg 

– Sekretær, Christina Lillholm – ikke på valg 

Valg af 3 suppleanter 

Ny suppleant efter Mogens er trådt ind i bestyrelsen? Steen Hentzel vælges ind som suppleant. 

Dermed er de 3 suppleanter: Nichlas Lykkegaard, Jan Christensen og Steen Hentzel. 

Valg af revisor 

Samme genvælges – addere revision. 

Valg af fanebærer 

Johannes Nielsen – genvalgt.  

Johannes: Fanen trænger til fornyelse. Den kan man få gratis hvis man melder sig ind i Danmarks-samfundet. 

Johannes indstiller til at bestyrelsen melder sig ind og efterfølgende søger om en fane.  

11. Uddeling af pokaler/årstegn  
 

Torben Johansen, 50 år års medlemskab 

Kim Sørensen, 40 års medlemskab 

Lars Hansen, 40 års medlemskab 

Mogens Andersen, 60 års medlemskab 

Bjarne Grøn, 40 års medlemskab 

 Tillykke til alle! 

12. Eventuelt 
Har der været flertal i bestyrelsen for at stifte Ny skyttelerdueforening? 

Ja, men status er at det har ligget stille. Det er en selvstændig forening med sammenfald af personer og med 

favorable medlemsvilkår hvis man er medlem af KHJagt. Pt. Er der 5 medlemmer. KHjagt er meldt ud af Dansk 
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Skytteunion da der skulle betales kontingent pr medlem af jagtforeningen. Man kan skyde for Køge-Herfølge 

Jagtforening som medlem af den nye lerdueskytteforening. 

Vi kan konkludere at der burde have været bedre information.   

 

Tak for god ro og orden. 

Tak til hornblæserne.  
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Dirigent – Torben Nielsen             Referent – Christina Lillholm                 Formand – Peter Vilstrup  

 

________________________            _________________________           ____________________________ 

 

Kasserer – Trine Bøgelund       René Lindegaard Olsen     Mogens Hjortholm 

  

________________________ ______________________         ______________________  

 

Bjarne Grøn   Alex Ballin 

 

________________________ ______________________________ 


