
DJ K0ge-Herf0lge Jagtforening 

Ordinaer generalforsamling 2018 
Hornblaeseme blseser generalforsamlingen i gang. 

Velkomst ved formand Peter Vilstrup. 

Velkommen til HB-medlem Marie-Louise Acton-Lyng. 

1 .Valg af dirigent 

• Steffen Thomsen valgt med applaus 

• Generalforsamlingen lovligt varslet. 

2. Beretninger 

• Formand - Peter Vilstrup. 
• HB-medlem Marie Louise Acton-Lyng fortalte om struktur, miljo og DJ . 
• Flugtskydning - Jan Christensen. 
• Cafeteria - Mona Andersen. 
• Hundeudvalg/jagtudvalg - Kurt Andersen. 
• Jagttegn - Henrik Nielsen. 
• Granne udvalg - Lars Hansen. 
• Seniorudvalg - Leif Lessmann. 
• Jagthorn - Johannes Nielsen. 
• Hjemmeside - Lene Lykkegaard. 
Beretningerne kan ses pa bilag. 

3. Fremlaeggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

• Kasserer - Trine Bogelund. 
• Statsautoriseret revisor - Brian Hildskov Hansen. 

4.lndkomneforslag. 

• Regnskabets hovedtal skal pa hjemmesiden inden generalforsamlingen, 
og regnskabet i papirform skal ligge ved generalforsamlingens start. 



5 Kontingent 

• Vedtagei 

6 Valg af formand 

• Peter Vilstrup genvaigt med applaus 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Lene Lykkegaard nyvalgt 
• Jens Hammer nyvalgt 

6 Valg af suppleanter 

• Mogens Hjortholm 
• Kurt Andersen 
• Michael Sorensen 

9 Valg af revisor 

• Brian Hildskov Hansen - Addere Revision 

10 Billagskontrollanter 

• Per Hansen 
• Finn Oxfeldt 
• Suppleant - Johannes Nielsen 

11 Fanebaerer 

• Johannes Nielsen 

12Ev t 

Dingenten erklaerede generalforsamlingen for afsluttet 

Hornblaeserne blaeste generalforsamlingen slut 

Bjarne Gron Mona Andersen Thomas Andersen 
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Kasserer - Trine Bogelund 



Formand 
Jeg deler beretningen op i: DJ , kreds 7, Koge Jaegerrad og klubben. 

Efter stort arbejde er den nye jagtlov tradt i kraft den 1/1 2018. 

Bor- reglen er fjernet fra jagtloven dvs "der bor ikke drives jagt i perioden 1. februar til 31 . august-
reglen" 

Den blev fjernet med et sneevert flertal i Folketinget. Begrundelse : "Man har skabt grundlaget for 
moderne vildtforvaltning, sa jagten i endnu hojere grad kan blive brugt som forvaltningsredskab, og der 
kan fastsaettes en fagligt tilpasset jagttid for de enkelte arter." 

Jagttid : 

Der blev asndret jagttid pa 14 arter. For de 10 arter er der tale om udvidelser af jagttiderne. 

Bl.a. kan naavnes, at jagt genindfortes pa solvmager - desvaerre ikke pa de andre havmager. 

Forlaenget jagttid pa fx gragas, ringdue, agerhone, fasanhone og hare. Krager og skader ma skydes 1 
time for solopgang. 

Regulering : 

Alderen for reguleringsjaegere asndres fra 18 til 16 ar (sa kan vi fa de unge nyjaegere med). 

Krager og skader ma ligesom i jagttiden skydes 1 time for solopgang. 

Udssetningsregler: 

Al udsaatning skal indberettes til Miljoministeriet. Der kan max udsaettes 4 agerhons pr ha eller 12 
fasaner pr ha, sidstnasvnte dog kun mod en biotopplan. 

Biotopplaner: 

Biotopplaner skal vasre mere malrettet end tidligere, bl.a. skal planen malrettes 4 arter, hvoraf to af 
arterne ikke er jagtbare. Vejledningen er endnu ikke lavet, sa vi ved ikke hvilke arter det handler om. 

Kronvildt: 

Tryk- og drivjagt er forbudt i perioden 1. September - 15. oktober samt i februar mined. Forbud mod 
fodring med kraftfoder og valset korn. Der ma ikke fodres nasrmere end 130 meter fra stiger og tarne. 

DJ kunne i 2017 fejre 25 ars jubilaeum. 

I DK loser 176.000 jaegere jagttegn og heraf er ca. 90.000 medlemmer i DJ . DJ 's indtaegter er ca. 80 
mill., og heraf udgor medlemskontigentet ca. 60%. 

Pa repraesentantskabsmodet 2017 vedtog man : Strategi 2017-2021 med visionen "Mest mulig jagt og 
natur". For at opfylde visionen om mere jagt og natur, er man nodt til at skaffe sig viden om begge 
emner, og viden kraever kompetente mennesker, og eksperter koster penge, og penge kan man fa, hvis 
klubbeme rekrutterer nogle af de 86.000 jaegere som ikke er medlem af DJ . 

Pa den korte bane er ovenstaende det, som strategien handler om. Mit sporgsmal til 
generalforsamlingen er sa, om I vil deltage i implementering af ny struktur i klubben ? Det vil krasve 
nogle moder. Eller vil I bare overlade det til bestyrelsen ? 

Kreds 7 : 



En stor tak til DJ , som har prioriteret vores bane frem for andre. Konsulenten har brugt 1 1/4 uge pa 
projektet, og det ville sikkert havde kostet 50-70.000 kr., hvis vi skulle have en privat til at beregne. 

Miljo : 

Vi har ogsa en udfordring mht miljoet pa skydebanen. Spidsduerne flyver indover volden, det loser vi 
ved at saette et net pa toppen af volden. 

Vi skal opsamle duerester og haglskale. Det gor vi i ojeblikket manuelt. Vi har sidste ar kobt nogle 
miljoduer, som vi har sat ned i skydehusene, for at kontrollere om de kan klare vinteren og fugtigheden. 
Hvis det viser sig, at de klarer testen, sa slipper vi for at skulle opsamle duerester - vi krydser fingre for 
at det lykkes - haglskale skal vi stadig opsamle manuelt. 

I det forgangne ar har Superbrugsen Herfolge ifm deres jubilaeum lant det gronne omrade til Cirkus. 

DJ har lant vores lokaler til at afholde HB mode. 

DJ har afholdt instruktionskurser i vores lokaler og omgivelser. 

Andre jagtorienteret moder har vaeret afholdt i vores lokaler. 

Ifm etablering af ny cykelsti pa Billesborgvej er vores port blevet flyttet tilbage, og pt pagar arbejdet med 
at etablere flisebelagt indkorsel og greesarmeret p-plads udenfor porten. P-pladsen bliver oplyst, og vi 
vil samtidig traekke en ledning over til hvalpegarden, saledes at der er mulighed for at oplyse garden til 
efterarets traening. Vi onsker os 2 master! 

Vi har afholdt et par klubaftener med nogle fantastiske foredragsholdere, Torben har vaeret tovholder 
for disse- det er vel ogsa derfor vi skulle starte med spisning. Kom bare med nogle tilbagemeldinger om 
denne form for klubaftener. 

Aktiviteter af denne art og andre er noget vi gerne vil fortsaette med - arrangementer skal nodvendigvis 
hverken give overskud eller hvile i sig selv. Har I nogle ideer til aktiviteter/arrangementer, sa lad os 
hore. 

Jeg kunne godt taenke mig en mentor for juniorjaegere og en tovholder for det slumrende bueudvalg. 

Jeg er glad for at repraesentere en klub, hvor alle medlemmer samtidigt er medlem af DJ - vi har ikke 
nogen "skuffemedlemmer". Nogle klubber har lavet "stotteklub" i klubben, saledes at de ikke skal betale 
kontigent til DJ , men de har stort set samme rettigheder som aim. Medlemmer - det er ukollegialt at 
nyde uden at yde - nogen kalder det nasserove. 

Jeg gar ind for medlemsrabat og rabat for DJ medlemmer. 

Jeg blev "lokket" ind som formand pa en ekstraordinaer generalforsamling med ordene "du skal bare 
vaere formand af navn ikke af gavn". Det har jeg sa naesten efterlevet. Jeg stillede en betingelse - at 
det er i orden at vaere uenige i en bestyrelse, men man skal vaere loyal overfor en flertalsbeslutning -
og det har vi efterlevet, og det skal I have tak for. 



Pa arsmodet i marts 2017 blev "Musse" udenfor nummer valgt som nyt HB medlem, og Ole Jervin valgt 
som ny kredsformand i stadet for Musse. Vores Torben Brolos blev valgt som 
flugtskydningskoordinator. 

Musse sagde i sin beretning : Ikke alle Jaegerrad korer lige godt - sa vi skal have ryddet op" (det ma 
vaere vores Jaegerrad hun mente). Kreds 7 har holdt et mode om ny struktur i DJ (Strategi 2017-2021). 
Det var kun for Jaegerradsformaend, jagtforeningsformaend og koordinatorer. 

Det blev holdt en fredag aften, noget kritik omkring tidspunkt og dagsorden holdt vel nogle tilbage - vi 
var kun ca. 25 og heraf kun 8 jagtforeningsformaend ud af 95 mulige !! 

Der blev snakket i ost og vest, og resultatet blev en masse usammenhaengende udsagn, som ref. Ole 
Jervin selvfolgelig havde svaert ved at lave en konklusion pa. Torben og jeg folte aerlig talt, at vi havde 
spildt en fredag aften (vild med dans havde nok vaeret bedre). 

Koge Jaegerrad : 

Der bliver kun afholdt et mode om aret - Arsmodet. 

Der sidder 5 faste medlemmer i udvalget - formanden, 1 rep. Fra hver af de 3 foreninger plus den 
gronne rep. Til arsmodet var vi 9 personer ud af ca. 11-1200 mulige ! Pa modet udpeger man sa de 
personer, der skal deltage i DJ 's hojeste myndighed : Repraesentantskabet. 

Vi har konstateret, at Koge Kommune har nedlagt det gronne udvalg (Agenda 21). 

Meget unikt vedtog vi, at nar bekendtgorelsen kommer fra NST, sa vil vi samle medlemmerne i de 3 
jagtforeninger til et debatmode om jagttider, udsaetning og biotopplaner i vores klubhus. 

Klubben : 

En undersogelse har vist, at manglende info var arsagen til at nogle medlemmer har meldt sig ud af 
klubben. I 2016 dode det Nile klubblad, som blev udsendt 4 x arligt. Folk var henvist til elktronisk 
nyhedsbrev og hjemmeside - vi ma konstatere, at det ikke har vaeret godt nok, sa nu tager vi 
konsekvensen og udsender en aktivitetskalender 2 x arligt. Alle aktiviteter kan selvfolgelig ikke forudses 
i en dynamisk forening, sa hold jer ogsa opdateret pa hjemmesiden, opslagstavlen, TV'et i klubhuset og 
medlemsbladet Jaeger. 

Regulering: 

Reguleringen er i Koge Kommune opdelt i 2 omrader: Skovbo Jagtforening opererer i den "gamle 
Skovbo Kommune" og vi klarer den "gamle Koge Kommune". Vi har i 2017 reguleret 505 stk rageunger. 

I 2018 skal vi foruden rageunger ogsa regulere voksne rager samt krager og skader. 

Stojvolde: 

Vi har en udfordring med stojvolden. Nogen steder er den ikke hoj nok, sa derfor opfylder den ikke 
miljogodkendelsen. Som konsekvens af det, har vi faet en landmalert.il at lave en kontrolmaling af 
skydebanen, og faet et eksakt billede af banens koter. 

Efterfolgende har vi haft besog af DJ 's skydebanekonsulent, som malte skud- og flyvevinkler. Pa det 
grundlag har han sa lavet en ny stojberegning, hvor det er inkluderet, at ca. 1/3 del af voldene skal 
forhojes med op til 2 meter. 

Vi har sa praesenteret en handlingsplan for kommunen, som de har godkendt, sa nu resterer der sa en 
detalje med en let stojvaeg pa nogle fa meter over en kloak/draenledning i stedet for jord. 



Beretning fra Cafeteria: 

Det er igen i 2017 gaet rigtig godt. Vi er blevet en mere i udvalget, og alle er fleksible, 
bade med fordeling af vagterne og hvis der skal byttes vagter. 

Jaagerforbundet har igen brugt huset til kurser og derudover har vi haft ekstra abent, for en 
del andre arrangementer. 

Flere hundeklubber har brugt huset og udendorsfaciliteterne. Der har vasret afholdt frivillig 

Jagtprove, Sj.mesterskab, klubmesterskab, haglskydeprover, kredsskydning, 
apporteringsprover, foredragsaftener mm. 

Sidste ar fik vi skiftet den gamle fryser ud med et nyt k0lefryseskab, vi fik ny 
mikrobolgeovn, nogle andre smating og en ny flot bordplade blev det ogsa til. Vi naede 
ikke at fa lagt nyt gulv i k0kkenet inden nytar, men det blev lagt umiddelbart efter. 

Bordpladen og k0kkengulvet er lavet af lokale handvaerkere. 

Til slut tak til seniorerne for deres hjaelpsomhed, hver gang vi onsker at fa hjaelp, til at fa 
lavet noget. 

Mona Andersen. 



Beretning for jagt & hundeudvalget: 

Jeg vil i lighed med forgaende ar starte med den jagtlige del af udvalget, som 

udgor arets raevejagt. 

Vi har afholdt vores traditionelle lokale raevejagt, som ogsa blev en Nile smule 

hanejagt, der blev set flere reeve pa reviret, og der blev ogsa faeldet et par haner. Vi havde 
godt vejr og godt kammeratskab, og vi sluttede dagen i klubhuset med 3.sat som altid er 
hyggelig. Det var den jagt der blev afholdt i 2017. 

Tak til alle som lagde revir til. 

Vi har ikke holdt knivkursus, for det ferste er Ole Norr stoppet, og sa var interessen efter 
sa mange ar ikke til stede, men hvem ved, maske starter vi op igen hvis interessen er der. 

Vedr. hundetraening har vi igen haft et godt ar, men ca. 125 hunde fordelt pa forskellige 
hold, fra hvalp til ovede hundeforer, og vi har faet stor tilkendegivelse for vores traening. 

Vi har traenet i 10 mdr, fordelt pa 2 x indendors i vores nye traeningshal pa Nordskovvej, 
som vi er glade for. Der ud over, har vi resten af aret traenet udendors. Der har vaeret 
ekstra traening op til apporteringsproverne, og lidt vand og slaeb er det ogsa blevet til. 

Ved vores apporteringsprove Grundlovsdag inviterede vi igen naboklubber og 
specielklubber til individuel og holddyst, deltagerantallet var ca 50 hunde, men vi skal 
vaere tilfredse set i lyset af de klubber, som vi havde tilmeldt vores hold til, hvor flere matte 
aflyse pga for fa tilmeldinger. Resultatmaessigt kan vi ogsa vaere tilfredse, vi havde gode 
placeringer b0de i holddysten og i enkeltplaceringer, i alt en rigtig god dag i jagtforeningen. 

Desvaerre fandt vi ikke plads til at afholde familiedag, men vi praver igen i ar. 

Vi har derudover deltaget pa Aktiv Fritids messer med stande og vist lidt hundearbejde, 
det har vaeret svaert at finde deltagere til standen, det skyldes nok at Aktiv Fritid henvendte 
sig meget sent. 

Vi valgte i ar, ikke at deltage pa Roskilde Dyrskue, da den la sammen med vores 
apporteringsprove d.5 Juni. 

Til slut vil jeg takke alle der har bidraget til et godt ar. Det vil vaere alle udvalgsmedlemmer, 

Hundeinstruktorer, alle der er modt op med hunde, og alle der har lagt areal til, og 
cafeteriaet som har vaeret flinke til og abne ved alle traeninger og arrangementer. 

Det var mine ord for 2017, tak for et godt ar. 

Kurt Andersen. 



Mandagens pogram ses pa hjemmesiden senest weekenden forud. 

Planlagte aktiviteter for forste halvar 2018. 

12 februar kl. 10,00 - ca. 14.00 i klubhuset - Vi fejrer fastelavn med at sla katten af tonden. 
19 februar kl.10.00 - ca. 14.00 vi modes ved klubhuset og besoger Koge Vandrehjem. 
26 februar kl 10.00 - ca. 14.00 i klubhuset med foredrag af Jens Nyborg fra JEldre Sagen. 

5 marts kl 10.00 - 14.00 vi modes ved klubhuset og besoger Gl. Kjogegaard hvor P.F.Collet vil vise 
rundt 

16 april kl 8.30 - 14.00 vi modes i skalstrup og trasner med riffel. Mulighed for indskydning. 

7 maj kl 8.30 - 14.00 vi modes i skalstrup og traener med riffel. 

28 maj kl 9.00 - 14.00 vi modes i klubhuset til morgenkaffe og haglskydning. 

!8 juni kl 9.00 - 14.00 vi modes i klubhuset til morgenkaffe og haglskydning. 

Hilsen 
Leif Lessmann 

Jaqthornsudvalgets Beretning til K0qe-Herf0lqe Jaqtforenings 
qeneralforsamlinq d. 2. februar 2018 

Jagthornsblasserne 0ver fortsat hver mandag under ledelse af Helge 
Petersen. Deltagerantallet er stabil pa 8-10, i efteraret 2017 kom der en 
nybegynder og her i i starten af 2018 endnu en. Der er stadig plads til flere. 

Forarssassonen varer indtil ultimo april. 

P.U.V. 

Johannes Nielsen 



Beretning flugtskydningsudvalget 2017 

Skydebanen. 
Vi har forbedret forholdene ved husene nar vi skal barer duer ind, sa vi nu kan barer dem helt ind i 
husene i stedet for at bore dem ind hvilket er en stor arbejdslettelse, vi har lagt kunstgraes i husene 
pa jagtbanen, og lavet nye standpladser, i det kommende ar haber vi at vi kan fa lagt kunsgraes i 
traphuset. 
I ar har vi sa ogsa faet en udfrodring der hedder forhojelse af voldene da de aldrig har vaeret hoje 
nok i forhold til miljo godkendelsen, men det har vi vaeret igennem for sa det klare vi ogsa denne 
gang. 

Turneringsskydning. 
Det er gaet op og ned, nogle hold er rykket ned nogle er blevet hvor de var, men alt i alt har der 
vaeret nogle gode prasstationer. 

Stasvner 
Vi har pa skydebanen i Herfolge afholdt kredsmesterskaber i jaegerforbundet, og LM sjaelland i 
dansk flugtskydningsforbund, begger arrangmenter afholdt med stor succes,og meget ros fra de 
foreninger der deltog. 
Jeg vil her godt fremhaeve vores junior der har deltaget i mange staevner or grand prier, rundt i 
landet og hver eneste gang har vi gjort os glaedende og kommet hjem med mange premier. 
Her skal det ogsa med at vi fik udtage Nichlas Lykkegaard til junior landsholdet til de 
skandinaviske mesterskaber med en flot 6 plads individuelt og en solvmedalje pa holdet, 
stort tillykke til Nichlas. 

Til sidst vil jeg rette en tak til seniorudvalget for de opgaver de loser for os pa banen. 
Tak til alle instruktorene for deres ihasrdighed og fleksibilitet i forbindelse med at fa vagtplanen til 
at ga op, og med at hjaelpe til arrangementer. 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og de ovrige udvalg. 

Jan Christensen 

Seniorudvalg 

Hos seniorerne gar det ufatteligt godt med stor tilslutning ved alle arrangementer, godt humor og 
ingen brok. 
Vi er nu 24 deltagere og har flere der har henvendt sig for snarligt deltagelse. 
Vi har i 2017 haft 39 moder, hvoraf ca. 10 har er brugt som arbejdsdage. 
De ovrige er brugt til foredrag i klubhuset, skydetrasning bade med hagl og kugle og besog pa 
virksomheder og skoler. 
Nogen meget spaendende besog har bl.a vaere hos Slagteriskolen Roskilde, Vilvorde Skole for de 
gronne omrader, Garderhusarregimentet Slagelse, Solrod Biogas, Metroens forerbunker og 
vaerksteder, Skaeftemager Game & Guns,, Koge Golfklub, Leopolds Rullegraes. 

Vi modes alle mandage undtagen helligdage og holder ferie i juli og mellem jul og nytar. 
Aktiviteterne vil blive oplyst efterhanden som de bliver aftalt. 


