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3. Valg af stemmetæller 
Per Hansen + Michael Sørensen 

4. Formandens beretning 
Peter Vilstrup: 

Vi starter med at mindes jagtkammerater som ikke er her mere. 

En særlig velkomst til vores hovedbestyrelsesmedlem, Musse, som får ordet under formandens beretning. 

Da det hedder ”formandens beretning”, så må I finde jer i, at jeg kigger på 2019 med mine subjektive øjne ! 

Jagt- og foreningsmæssigt har der været 11 ting, som har fyldt rigtigt meget i det forgangne år – 10 gode og 1 

dårlig. 

Det kommer nok ikke bag på jer, at den dårlige sag er lerduesagen. Jeg vil ikke bruge mere tid på den her, men 

vi ta’r den under regnskabet, hvor jeg håber, at vi får en saglig debat, og en diskussion om hvor langt vi skal gå. 

De 10 gode ting er ….(formandens hvalpe      , red.) 

 Nu har vi endelig fået at vide, hvem vi jægere er. 

Miljøstyrelsen har lavet en stor undersøgelse af danske jægere. 44.000 ud af 167.000 har besvaret 

spørgsmålene. 

Den gennemsnitlige jæger er 35 år og bor på landet. Vi har en række ønsker om efteruddannelse og info om 

jagt. 

96 % af os er hobbyjægere og de resterende 4 % er professionelle, som arbejder helt eller delvist med jagt. 4 ud 

af 10 har interesse i efteruddannelse – højest ligger: Skydetræning, vildtanvendelse, hygiejne, forskellige 

jagtformer og vildtpleje……  så nu ved I hvem vi er. 

2020 er året, hvor vi forhåbentlig skal vedtage en ny struktur i DJ. Det er garanteret et kedeligt og uinteressant 

emne for de fleste af jer, så derfor har jeg inviteret vores HB medlem ”Musse” til at fortælle om ”Ny struktur”, 

men først lidt senere. 

2020 er det helt store valgår i DJ. 

For at starte med toppen så skal der vælges en formand. Den nuværende Claus Lind Christensen opstiller, men 

en ny kandidat har meldt sig: Jesper Lindgaard, Haderslev. 

Valg af formand foregår på repræsentantskabsmødet den 20. juni 2020. Repræsentantskabet består af 375 

medlemmer + formand. De 375 består af 8 HB medlemmer, kredsbestyrelser fra de 8 kredse, formændene fra 

div. aktivitetsudvalg og sidst men absolut de fleste er div. medlemmer, som er blevet indstillet på jægerrådenes 

årsmøder, men der var I jo ikke med ---- vi var vist 8 personer ud af ca. 1200 mulige. 

 Der skal også vælges HB medlemmer, men I skal ikke stemme på Musse ---- hun er ikke på valg, kun halvdelen 

af HB medlemmerne er på valg i år. Valget foregår på Kredsens årsmøde. 

På kredsmødet (kreds 7) søndag den 8. marts i Borup skal vi vælge kredsformand. Her genopstiller nuværende 

formand Ole Jervin samt 2 nye kandidater: Bjarne Larsen fra Skovbo og Hans-Henrik Madsen fra Vestsjælland. 

Til dette møde har I mulighed for at deltage som repræsentant for KHJAGT, vi har 14 pladser, hver klub har 1 

plads for hver påbegyndt 50 medlemmer. Hvis I ønsker at deltage, skal man tilmelde sig i dag til Torben Broløs. 
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 Så er der jægerrådsmødet, det er et overstået kapitel, vi holdt det i midten af januar, og det har overhovedet 

ingens interesse. Der bliver holdt dette eneste møde om året, og kun fordi vi skal gøre det. 

Det er blot et uhyre vigtigt møde – det er her en stor del af magten ligger. 

Så er vi kommet til krumtappen i DJ – klubberne, og det er derfor I er her i dag. I skal vælge nogle fornuftige 

ledere af klubben, I skal deltage konstruktiv i debatten og ikke bare være sure, gamle fodslæbende medlemmer 

og I må endelig ikke være bange for at melde jer under fanerne i nogle af vores aktivitetsudvalg. Her i klubben 

bliver man valgt for en periode af 2 år, i resten af DJ bliver man valgt for 4 år. Jeg havde ikke noget imod, at vi 

kun blev valgt for en 1 års periode, det vil det da ikke blive mindre dynamisk af. 

 DJ har virkelig døjet med en kedelig sag om tiltaleformen, som bl.a. har fået et HB medlem til at trække sig. 

Klubberne har været indkaldt til et orienteringsmøde. Vi har dog ikke fået kendskab til, hvad der præcist er 

blevet sagt, men det har virkelig givet dønninger i forbundet. DJ har indført en Whistleblowerordning – men 

bare rolig den gælder ikke i de lokale jagtforeninger, så vi må stadig kalde ”en spade for en spade og en skovl 

for en skovl”. Meeeen vi skal nok lige tænke før vi taler. 

Jeg skrev i Aktivitetskalenderen 2. halvår 2019 om terrænreguleringer. Det er åbenbart faldet nogen for brystet, 

og man har advaret mig mod at angribe landbruget på den måde. Til det vil jeg blot sige, at jeg til hver en tid er 

på naturen, faunaen og vildtets side, og synes det gør vores landskab fattigere, hvis vi fylder jord på alle vores 

lavninger og dermed ødelægger biodiversiteten. 

 Jeg arbejder på at skaffe jagt på kommunale arealer, men det er en sej kamp. 

Vi er i dialog med kommunen om at lave en offentlig hundelufteplads på arealet, hvor Vedskøllevej og 

Billesborgvej støder sammen. Vi bruger ikke rigtigt det område til noget, og hvis vi kan få nogen af de 

”uønskede hunde” bort fra det grønne område, og over i en hegnet lufteplads, så er vi godt hjulpet. 

 Respekter de nye skilte ”hundelorte skal opsamles”, jeg vil gå så langt og sige, at færdsel med hund på det 

grønne område uden en hundepose i lommen er uønsket adfærd, og derfor er man ikke velkommen. 

Bemærk div. fredningsbestemmelser/jagttider. Jeg er bekendt med, at der er udskrevet bøder her i kommunen, 

fordi man har skudt en hjort med for mange takker. Det kan man undgå, hvis man downloader DJ’s app. Her 

kan man se, hvad man må skyde, præcis i det skydetårn man sidder. Der er jo ingen, der kan huske alle de 

lokalfredninger, der er i DK. 

Jeg vil li‘som tidligere år opsamle afskudte patronhylstre og haglskåle på Køge Kommunes strandkanter – håber 

der stadig bliver færre for hvert år. Dette får mig til at tænke på om vi, som en grøn forening, skal deltage i den 

affaldsindsamling som hvert år pågår i Køge Kommune – kom gerne med en tilkendegivelse. 

 Jeg går ud fra, at alle har hørt om ordet ”vingeundersøgelse”. Jeg startede med at indlevere vinger i forrige 

jagtsæson. Der blev indleveret ca. 11.000 vinger fra 380 jægere (1 mere end året før- det må jo være mig) til 

Århus Universitet, som ud fra dette materiale laver nogle videnskabelige rapporter, som bl.a. danner grundlag 

for vores jagttider. 

I Køge Kommune blev der indsamlet vinger fra 30 fugle fra kun én lokalitet – sjovt nok passer det meget godt 

med det antal vinger, som jeg afleverede – netop fra én lokalitet. Har de 1500 andre jægere i Køge ikke skudt 

noget? 

 Jeg har ikke nævnt noget om de aktiviteter, vi har afholdt og vil afholde, det vil de respektive udvalg sikkert 

gøre. Jeg vil dog lige nævne en enkelt, som jeg selv er impliceret i – nemlig sommerfesten, den er ikke nævnt i 
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aktivitetskalenderen for 1. halvår 2020. Det skyldes, at vi skal afvikle DM i Jagtskydning for DFF i den weekend, 

hvor vi plejer at holde sommerfest, men feste skal vi dog alligevel. 

Sankt Hans Aften den 23. juni holder vi en grillaften fra kl. 18.30 og bål kl. 21.00 for 1. gang i klubbens historie. 

Ordet overlades til Musse. Musse præsenterede ud fra slides hovedbestyrelsens strukturforslag omkring den 

kommende nye struktur i DJ startende med lidt om processen op til HB’s oplæg til ny struktur. 

5. beretninger for udvalgene 

Flugtskydning, Jan Christensen 
 

Beretning oplæst af Bjarne Grøn. 

Året 2019 har været et forholdsvis roligt år i flugtskydningsudvalget, vi har haft rigtig mange skytter på 

skydebanen, og der er skudt rigtig mange duer. Vi har ikke haft de store ting rent arbejdsmæssigt (forhøjelse af 

volde og lignede), det har været små ting som vedligehold her en stor tak til seniorudvalget der er en rigtig stor 

hjælp her, de har også hjulpet med døre og lemme der gør det lettere for os at køre lerduer ind i husene. 

Vi har ikke haft de store arrangementer i 2019, vi holdt klubmesterskaber med en lille trofast flok skytter der 

stiller op hvert år, her kunne jeg godt tænke mig at der kom nogle flere, man har ikke nøde at være super skytte 

for at være med, da vi har en rigtig hyggelig dag. 

I 2020 skal vi til gengæld have et stort arrangement da vi skal afholde DM individuel jagtskydning i DFF. Den 4 – 

5 juli så der bliver brug for en del hjælpere så jeg håber hele foreningen støtter op om dette, da det er med til 

at sætte vores foreningen og skydebane på landkortet. 

Vi har også i år deltaget i rigtig mange stævner i mange klasser, vi har ikke vundet de store medaljer, da 

konkurrencen, især i juniorrækken er blevet større, hvor vi tidligere var 10 – 15 junior er der tit både 30 og 40 

juniorskytter, og jeg tror at mange foreninger har fået øje på at det er en god investering i fremtiden, ud fra det 

arbejde vi har lavet i KHJ. 

I det kommende år håber jeg at vi får skiftet de sidste 2 duemaskiner på jagtbanen, jeg har så lige fået at vide at 

de er bestilt, og bliver skiftet inden påske, der er også indkøbt en ny computer til sportingbanen så det bliver 

muligt at skyde inline så der skulle blive mindre ventetid. At vi kan bibeholde det store aktivitetsniveau på 

banen, og til konkurrencer og turneringer, og så er drømmen at få overdækket standpladserne på 

sportingbanen. 

Til sidst vil jeg sige tak til alle instruktørerne uden jer kunne det ikke lade sig gøre, 

tak til seniorudvalget for den hjælp de giver os, tak til bestyrelsen og de øvrige udvalg for et godt samarbejde. 

Tak for ordet. 

Jan Christensen 

Formand flugtskydningsudvalget 

 

Jagt/ hunde udvalg – Kurt Andersen 
Tak for ordet... 
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Jeg vil i lighed med det forgangne år starte med den jagtlige del af udvalget, som udgør årets rævejagt. 

Vi har afholdt vores traditionelle lokale rævejagt 2019, og vi fik både ræve og et par fugle på paraden. Vi havde 

godt vejr og godt kammeratskab, og vi sluttede dagen i klubhuset med 3. såt som jo altid er hyggelig. 

Tak til cafeteriaet for god forplejning og tak til alle dem der lagde revir til. 

Vedr. hundetræning har vi igen haft et godt år, med ca. 125 hunde fordelt på forskellige hold, fra hvalp til 

øvede hunde, og vi har fået stor tilkendegivelse for vores træning. Vi har trænet i 10 måneder, fordelt på 2x 

indendørs i vores træningshal på Nordskovvej, som vi er rigtig glade for. Derudover har vi resten af året trænet 

udendørs. Vi har stadig tirsdagstræning, som er rigtig velbesøgt, og der har været ekstra træning op til 

apporteringsprøverne. 

Ved vores apporteringsprøve, grundlovsdag inviterede vi igen i år naboklubber og specialklubber til individuel 

og holddyst, deltager antallet var ca. 50 hunde. Det blev en neglebider som de foregående år, med så godt som 

ingen tilmeldinger ved deadline, men det lykkedes alligevel, da de sidste tilmeldinger kom aftenen inden. 

Resultatmæssigt kan vi også være tilfredse med de hunde vi deltog med, og tak til alle hundeførerne der deltog. 

En stor tak til alle der deltog og hjalp på dagen og en særlig tak skal lyde til personalet i cafeteriaet der havde 

en rigtig travl dag. 

Vi har deltaget på Aktiv Fritids messer med stande og vist lidt hundearbejde. Det har været svært at finde 

deltagere til standen. Men stor tak til Seniorudvalget der trådte til. 

Til slut vil jeg gerne takke alle der har bidraget til et godt år. Det være alle udvalgsmedlemmer / 

hundeinstruktører, alle der er mødt op med hunde, alle der har lagt areal til, og cafeteriaet som har været 

flinke til og åbne ved alle træninger og arrangementer. 

Det var mine ord for 2019 tak for et godt år. 

Kurt Andersen 

 

Riffeludvalg – Jens Hammer 
I 2019 måtte vi desværre aflyse nogle mødegange. Vi har et ønske om/behov for flere der deltager. Vi er der i år 

4 gange og det står i aktivitetskalenderen. I må gerne sige det rundt omkring til alle der måtte have lyst.  

 

Jagthorn – Johannes Nielsen 
I 2019 måtte vi desværre tage afsked med en af de trofaste jagthornsblæsere i foreningen, idet Ove Jensen Ll. 

Skemdved gik bort. Ove har været medlem og blæst på jagthorn i foreningen i rigtig mange år. Han er savnet på 

sin faste plads på fløjen.  

Året 2019 har fulgt det samme mønster som de tidligere år, med øveaften om mandagen forår og efterår og 

lidt sommerbæsning hver 14. dag derimellem.  

Dog skete der noget nyt ved sæsonstart efteråret 2019, hvor der startede et begynderhold op, med nu 5 

deltagere, og de fortsatte her efter nytår, og det går fremad.  

Vi håber de holder ved, så de på sigt kan blive sluset ind på det andet hold.  

Jeg takker for indsatsen fra alle i 2019. 
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Jagttegn – Henrik Nielsen 
Cirka 46 elever og igen ca 85% i 2019. Vi holder stimen i 2020 og igen er der tilmeldt 41. Tak for alle hjælperne 

og også tak for at eleverne bliver hjulpet videre så vi sammen tager hånd om de nye.  

Sp: hvor mange forbliver medlem? De tilmeldte elever er automatisk medlem gratis det første år. Der er 

efterfølgende både folk, der bliver og nogle der melder sig ud.  

Grønne udvalg, Sune Andersen 
Debat omkring hundeluftergården med kommunen. Problemet er med parkeringsforholdene. Har kigget på et 

andet areal på den anden side af Vedskøllevej. En politiker foreslog, at hundeluftergården kunne ligge ved 

vores egen og dermed ved p-pladser. Det er vi ikke tilhængere af. Derudover er der diskussioner om hvem, der 

skal drifte den.  

Sponsortræer:  7 træer er solgt for kr. 1500,- stk, hvor man så også får en ’mindeplade’ på.  

Vedr hegningen – ydre skovbryn og indre skovbryn. På sigt kan det sagtens lade sig gøre at lave noget bivenligt 

her. Vi må ikke sprøjte her på arealet, så der bliver tallerkenharvet inden vækstsæsonen.  

I kan følge med på hjemmesiden vedr. nyt.  

Sp: hvad er argumentet for at der skal være p-plads? Tilgængeligheden og som sådan er vi enige så 

hundelufterne er tæt på gården og vi får taget trykket af vores p-plads og hundeluftergård. 

Sp: Skal hegnet, der kører parallelt med cykelstien af hensyn til råvildet ikke blive stående? Sune erklærer sig 

enig. 

Seniorer – Leif Lesmann 
Ca 25 medlemmer hver mandag. 41 arrangementer, på arbejde her på arealet 7 dage, 8 foredragsholdere, 4 

haglskydning, 3 riffelskydning, 14 virksomhedsbesøg/ude af huset/udflugter, 3 fester. Fremover planlægges 

derudover nogle længere ture også. 

Cafeteria – Mona Andersen 
Tak for ordet. 

Vi har som tidligere år haft en del arrangementer i huset, dog har 

Jægerforbundet haft færre kursusdage her end de plejer. 

Flere hundeklubber har brugt huset og udendørsfaciliteterne. Der har 

været afholdt frivillig jagtprøve, klubmesterskab, haglskydeprøver, 

apporteringsprøver m.m. 

Vi har fået styr på de nye tiltag vedr. egenkontrol program, som vi er 

blevet bekendt med fra Fødevarestyrelsen. 

Vi kar fået 2 nye personer i udvalget, men ønsker flere, hvis I kender 

nogen eller selv har lyst til at være med i vagtholdet, så kom frem. 

Tak til cafeteriapersonalet som altid er frisk på at tage en ekstra vagt. 



          
 

7 
 

 

6. Regnskab 
V/Trine 

Ja så kom vi gennem 2019 det har uden tvivl været det hårdeste og mest lærerige som kasserer indtil nu. 

Vi kan jo lige så godt starte med elefanten i rummet. Vi er i år blevet forsøgt snydt i forbindelse med køb af 

lerduer hos Super Star i Sverige. 

Sagen kort 

Vi bestilte lerduer i foråret og på dagen kom vores lerduer aldrig. Og herefter har det udvikledes sig til for mit 

vedkommende noget nær et mareridt. Vi bestilte og forudbetalte duerne som vi har gjort før og vi har aldrig 

haft problemer med at gøre det på den måde, men set i bagspejlet var det selvfølgelig dumt. 

Vi har pt sat Kristian Buus på som foreningens advokat og jeg har været til møde på Super Star i Sverige 

sammen med Steffen som har været en kæmpe hjælp og støtte i denne lorte sag. 

Lige nu står sagen ved at Super Star kæmper med alle midler på at få lov at beholde pengene som de betragter 

som et afdrag på en kæmpe gæld deres tidligere agent i Danmark har oparbejdet. 

Og selv om vi har betalt direkte til Super Star og med deres direktør egne ord godt ved at de har en dårlig sag 

prøver de med alle midler at få lov at beholde vores penge. 

Sidste udvikling er, at Super Star prøver via juriske finurligheder at trække sagen både i langdrag og prøve at få 

køre en sag i Sverige i håb om at vi opgiver. 

Pt. venter vi på at retten i Herning afgør sagen d 20 april. 

Og i forbindelse med at Super Star prøver at køre sagen i Sverige har René sat sig i forbindelse med en svensk 

advokat via Renés arbejde og vi afventer også den svenske advokats vurdering af sagen. 

Så det er der sagen stå lige nu. 

Jeg synes, vi nu skal tage de spørgsmål der er til sagen nu med det samme inden vi går videre med selve 

regnskabet og her vil jeg støtte mig til Kristian og Steffen der ude tvivl ved mere om selve juraen i denne 

lortesag end jeg gør. 

Spørgsmål fra salen: Er lerduerne købt via Ulrik (den tidligere nævnte agent, red.) eller i Sverige? Super Star 

fastholder det er via Ulrik, der også har været indover. Vi siger, der også har været dialog direkte og pengene er 

overført direkte. 

Sp: Hvor står DJ? Vi kan ikke få hjælp fra DJ – vi har spurgt 

Steffen: Vi kan ikke løse det her i aften – vi har valgt en bestyrelse som må tage en beslutning om hvorvidt der 

skal køres retsag.  

Kommentar fra salen: Vi har heldigvis penge i foreningen og det må svare til 200 kr pr medlem.  

(Tilbage til det øvrige regnskab) 

Fremlæggelse af regnskabet 

Vi starter med udgifter 
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Gevær holder 7800,- 

Nye urinaler 18000,- 

Banevagts veste 10000,- 

Grønt udvalg har solgt 2 træer i 2019 og de sidste kommer med i 2020 

Lerduer 278000,- desværre 

Regnskabet vises og side 10 med resultatopgørelsen 2019 blev kort gennemgået. Sune vil gerne have uddybet 

det udgifterne for det grønne udvalg, men det aftaltes at blive gjort ved en senere lejlighed da detaljerne i de 

enkelte posteringer herunder ikke er medbragt. Det fremhæves at der er et overskud før afskrivninger. Samt at 

der er likvide beholdninger der er større end året før, trods lerduesagen. 

Spørgsmål til side 12 Skyldig el: elregningen er først betalt i januar 2020 da den samlede regning først er 

modtaget i januar 2020. 

Side 16: hvor er udgifter til rævejagt 2019 lagt? Under andre arrangementer da det afholdes af foreningen 

Kommentar fra salen: Der er brugt 28000 kr for at få re gnskabet revideret med blank påtegning, så mon ikke 

det er ok. (René) 

René: skal vi have en retshjælpforsikring fremadrettet, der bruges i forvejen mange penge på forsikringer – det 

bør bestyrelsen overveje.  

Åres resultat viser et teknisk underskud på 148000-, 

Men pr 31-12 viste pengekassen dog et plus på 56000,- 

Hvor af de 134000 vi har lånt Super Star også er med. 

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

Johannes: Velpolstret forening, så hermed en opfordring til at køre sagen. 

Steffen: Giver vi bestyrelses mandat? (alle rækker hånden op). 

Kommentar fra salen: Det er omkostningsfuldt at køre en sag. 40-50.000 estimeres i den danske sag. Hvad 

koster det i den svenske sag, det vides ikke. Bestyrelsen opfordret til at vurdere bl.a. ud fra den økonomiske 

side. 

Formanden takker for den saglige debat om sagen. 

Spørgsmål fra salen: DJ bør opfordres til at man ikke handler med manden fra Jylland og ej heller firmaet i 

Sverige. Foreningen har haft artikel i Jæger, så der er gjort.  

 

PAUSE 
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7. Uddeling af pokaler/årstegn  
Ole Bjørn Hansen, 60 års medlemskab 

Svend Erik Ravn, 50 år års medlemskab 

Torben Broløs, 25 års medlemskab 

Rasmus Torben Ravn, 25 års medlemskab 

8. Indkommende forslag  
2 forslag.  

1. Forslag: Sune: Skal øvrige klubber, der låner vores areal, bidrage med et symbolsk beløb? Dirigenten 

overgiver sagen til vurdering i bestyrelsen. Generelt var der flere kommentarer fra salen om at der ikke 

skal opkræves penge i denne sammenhæng.  

2. Forslag til vedtægtsændringer: Lars Bøgelund: Skal generalforsamlingen annonceres i lokalbladet 

fremadrettet – det koster 1200kr? Formanden: Der skal alligevel laves ændringer i vedtægterne i det 

kommende år. Det blev besluttet af forslaget, som det er nu, trækkes og det behandles sammen med 

øvrige ændringer. 

9. Valg af bestyrelse på valg er: 
– Formand, Peter Vilstrup - valgt 

– Sekretær, Lene Lykkegaard – ønsker ikke genvalg. Christina Lillholm indtræder 

– Best. Medlem, Jens Hammer - valgt 

– 3 stk. best. Suppleanter, Mogens Hjortholm, Jan Christensen, Nichlas Lykkegaard 

– 2 stk. bilagskontrollanter, Johannes Nielsen, Per Hansen 

– Suppleant for bilagskontrollanter, Finn Oxfeldt 

– Valg af fanebærer, Johannes Nielsen 
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10. Eventuelt 
Intet at bemærke under eventuelt. 

 

Peter – siger tak til Steffen og Tak for god ro og orden. 

Tak til hornblæserne.  

 




