Den 18/11-2017
Hillerød Jagtforening
Ordinær generalforsamling 2017
Tid: 15. november 2017, kl. 19.30
Sted: Klubhuset, Stationsvej 1, 3400 Hillerød
Den konstituerede formand – Peter Vinding – bød velkommen til
generalforsamlingen med håbet om en god tone i debatten.
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Marie-Louise Munch Achton-Lyng som dirigent. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen foreslog Jørgen Jacobsen som referent. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.
Dirigenten konstaterede at, generalforsamlingen var lovlig, idet den var indkaldt i
henhold til vedtægterne.
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
En optælling viste, at der var 37 stemmeberettigede deltagere.
Herefter mindedes de medlemmer, der var afgået til døden siden sidste
generalforsamling med 1 minuts stilhed.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde på vegne af bestyrelsen beretningen. Idet der var sket et
formandsskifte i løbet af året, var der to afsnit i beretningen, udarbejdet af
henholdsvis Lars Gottschalksen og Peter Vinding.
1. afsnit – udarbejdet af Lars Gottschalksen.
Den nye bestyrelse hjulpet godt i gang takket være samarbejdet med kredsformanden
for kreds 7 og personale fra Jægerforbundet. Den primære målsætning har
været ”Mest mulig jagt til foreningens medlemmer.”
Statsskovjagter: Der blevet trukket lod om pladserne på de statsskovjagter, foreningen modtog invitationer til. Alle foreningens medlemmer kunne deltage i lodtrækningen. Der var 15 heldige vindere.
Gravjagt: Gravjagter blev annonceret i nyhedsbrev og på Facebook. Alle foreningens
medlemmer kan tilmelde sig. Der blev gennemført 12 gravjagter med i alt 20
deltagere.

Havjagt: I samarbede med strandjægerne i Hundested, blev der arrangeret tre
havjagtsture. Havjagterne var også åbne for tilmelding fra de jagtforeninger, Hillerød
Jagtforening samarbejder med.
Lokkejagt på ræv: Efter der var gennemført en foreningsaften med temaet ”lokkejagt
på ræv”, blev der arrangeret fire lokkejagter.
Nyjægere: Det er glædeligt, at mange nyjægere har deltaget i foreningens aktiviteter.
Nyjægerne er vejledt på bedste vis af mere erfarne jægere.
Tillidsmandsaften: En god måde at sige tak til alle medlemmer, der gør en indsats for
foreningen. Årets nyjæger blev Mads From. Årets jæger blev Mogens Nielsen.
Foreningen udnævnte Knud S. Nørgaard til nyt æresmedlem.
Knivaftener: Hørsholm Jagtforening inviterede Hillerød Jagtforenings medlemmer til
at deltage i knivaftener.
Jagtfeltskydning: Tre hold med i alt 24 deltagere deltog i Jagtfeltskydningen i
Jægerspris. Flere af foreningens medlemmer endte på podiet. Efter skydningen var
der hygge omkring grillen.
Flugtskydebanen: Flugtskydningsbanen er desværre lukket af Fredensborg Kommune,
selvom der er ofret mange penge på og ydet en stor indsats for at rydde op.
HHK Riffel: HHK blev opløst, og de indestående midler blev fordelt til de respektive
jagtforeninger. Et nyt HHK forsætter skydningerne, hvor alle kan deltage.
Formandsskifte: Efter sommerferien trak Lars Gottschalksen sig som formand og alle
tillidshverv i foreningen af helbredsmæssige årsager.
2. afsnit – udarbejdet af Peter Vinding.
Peter Vinding blev konstitueret som formand indtil generalforsamlingen og en ny
bestyrelse konstituerer sig.
Arbejdet i bestyrelsen siden formandsskiftet har primært drejet sig om vildtspillet og
generalforsamlingen. Det beklages, at annonceringen af vildtspillet ikke var
tilfredsstillende.
Invitation til jagter i statsskoven blev modtaget kort tid inden svarfristen. Da
nyhedsbrevet ikke fungerede, fordelte formanden jagterne til 3
bestyrelsesmedlemmer og 6 medlemmer, der har gjort en indsats for foreningen i
løbet af det sidste år.
Drøftelse af og kommentarer til bestyrelsens beretning:
Vedrørende gravjagter blev de tidligere gennemført af et fast gravjagtshold, idet der
ikke var tilmeldinger, efter gravjagterne blev annonceret.
Gunnar Frederiksen ønskede en tilbagemelding fra foreningens gravjagts indsats i de
rævegrave, han har stillet til rådighed for foreningens gravjagter i 16/17. Dirigenten
opfordrede bestyrelsen til at efterkomme dette ønske.
Der blev spurgt om årsagen til, at der ikke var udkommet de planlagte fire numre af
Rævehagl. Af økonomiske årsager blev det sidste nummer af Rævehagl ikke udsendt.
Det beklages, at medlemmerne ikke blev orienteret om dette.

Medlemssituationen.
Foreningen har 492 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 8 %.
En af årsagerne vurderes at være færre kursister på jagttegnsskolen.
Dirigenten oplyste, at der over hele landet generelt ses et fald i medlemstallet.
Beretning fra udvalgene.
Riffeludvalget ved Bent Behrmann. Årsagen til opløsning af HHK er et krav fra DGI.
Samarbejdet med jagtforeningerne fortsætter.
Der var stor tilfredshed med træning til feltskydningen.
Flugtskydningsudvalget ved Claus Piber: Trods en stor indsats med oprydning
lukkede Fredensborg Kommune skydebanen. Der var ikke flere penge i SAM kasse
til oprydning. Alt udstyr m.m. er fjernet fra området. Materiellet er oplagret i to
containere.
Indeståender på skydekort refunderes. Til sikkerhed for disse indeståender
tilbagefører Hillerød Jagtforening 25.000 kr. til SAM. SAM har tidligere på året
overført dette beløb til Hillerød Jagtforening. Når SAM nedlægges, overføres
resterende midler til Hillerød Jagtforening.
Det undersøges, om der kan etableres en ny flugtskydningsbane i Hillerød Kommune.
Hundeudvalget ved Niels Linsaa: Der har været afholdt lydighedstræning med 75
hunde, hvalpetræning, apporteringstræning og uofficiel apporteringsprøve.
Der arrangeres en foredragsaften med jagthundekonsulenten – Henrik Vestergaard
Hove-Nielsen - fra Danmarks Jægerforbund den 24/1-2018.
Ved introduktionen til forårets hundetræning, er alle velkomne, også selvom de ikke
deltager i træningen.
Der blev opfordret til at starte træning for stående hunde.
På et spørgsmål om afgang af fire trænere/hjælpere fra hundeudvalget blev det oplyst,
at årsagen var dårlig kemi blandt personer i hundeudvalget.
Klubhusudvalget ved Peter Vinding: Der er opsat alarm i klubhuset og hegn på muren
om gården. Den planlagte inddragelse af det kolde rum til mødelokale er sat i bero.
Hillerød Kommune har oplyst, at en udvidelse af den bygningens anvendelige rum
formentlig vil medføre, at 1 – 2 yderligere foreninger rykker ind i huset.
Det blev oplyst, at Hillerød Kommune behandler et forslag om en nødudgang.
Jagthorns udvalget ved Knud Nørgaard: Jagthorns ensemblet repræsenterer foreningen, når lejlighed byder sig.
Der er etableret et samarbejde med Hubertusblæserne blandt andet om en koncert i
Præstevang Kirke. Der er fri adgang.
Aktivitetsudvalget ved Peter Vinding og Jørgen Jacobsen: Aktivitetsudvalget holder
fast ved foreningens gamle traditioner. Der planlægges bukkebrunch, vildtspil,
foreningsaftener og generalforsamling.

Der er gennemført fem foreningsaftener om lokkejagt, vildtkonsulentens arbejde og
markvildt/vildtpleje.
Rævehagl: A.h.t. økonomien overvejes det, i hvilken form Rævehagl skal videreføres.
Jagttegnsskolen ved Ib Kammersgaard: Gennemføres i samarbejde med Skovskolens
Jagtforening. Der var kun 15 kursister i sidste sæson. Et nyt hold på omkring 35
kursister starter op i november.
Jagt og Regulering ved Jægerrådets formand Christian Færch Jensen: Det blev
understreget, at jagt og regulering på kommunale områder jf. en aftale med Hillerød
Kommune varetages af Jægerrådet. Jægerrådet omfatter alle kommunens
jagtforeninger.
Spørgsmål vedrørende regulering bør rejses på Jægerrådets årsmøde, der
gennemføres den 17/1-2018. Alle medlemmer af jagtforeningerne i Hillerød
kommune er velkomne på dette møde.
I 2017 er der reguleret rågeunger, mink og ræve. Alle der ønskede at deltage i
rågeregulering deltog.
Der er gennemført tre nyjægerjagter med god tilslutning. Der er planlagt tre nyjæger i
denne sæson.
Samarbejde ved Peter Vinding: Vi har et godt fungerende samarbejde med Jægerrådet,
Karlebo Sogns Jagtforening, SAM, HHK og distrikt 4.
En intention med at indlede buejagts aktiviteter er ikke kommet i gang.
Fokus for bestyrelsen i det næste år: Valg af en ny formand, genopstarte Rævehagl og
nyhedsbreve, understøtte nye aktiviteter og arbejde for en ny flugtskydningsbane i
Hillerød Kommune.
Bestyrelsens og udvalgenes beretning blev godkendt.
2. Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside.
Det blev forklaret, at der på grund af usikkerhed om regnskabet i løbet af året har
været en opfattelse af, at regnskabet ville ende med et underskud. Usikkerheden er nu
afklaret, og der er et overskud på knap 20.000 kr, hvilket blandt andet skyldes, at
sidste nummer af Rævehagl ikke udkom.
På et spørgsmål om indbetaling af 3.000 kr for renovering af kunstgrave opfordrede
dirigenten bestyrelsen til at give en forklaring på dette forhold til Harald Knudsen.
Der udestår afklaring af en dobbelt betaling til Danmarks Jægerforbund på 1.600 kr.
3. Indkomne forslag.
Morten Danielsen havde indsendt to forslag.
Forslag 1.

Bestyrelsen skal trække lod blandt jagtforeningens medlemmer, om de pladser
Naturstyrelsen stiller til rådighed for Hillerød Jagtforening på styrelsens jagter.
Generalforsamlingen kan evt. beslutte at 1 eller 2 pladser kan fordeles af bestyrelsen.
Begrundelse:
Jeg stiller forslaget for at undgå, at der bagefter kan være diskussioner om
eventuelt ”kammerateri” i fordelingen af pladserne. Den slags diskussioner skader
den gode stemning i vores jagtforening.
Sidste år blev alle pladser fordelt ved lodtrækning, og det blev af mange medlemmer
modtaget med glæde fordi det var gennemsigtigt, og alle der var interesseret i en
plads havde muligheden for at deltage i lodtrækningen.
Efter en drøftelse af forslaget besluttede generalforsamlingen, at jagtinvitationer til
foreningen fra Naturstyrelsen fordeles til foreningens medlemmer ved lodtrækning.
Bestyrelsen annoncerer lodtrækningen på foreningens hjemmeside og der trækkes lod
blandt de medlemmer, der ønsker deltagelse.
Bestyrelsen kan reservere op til to invitationer, der fordeles af bestyrelsen.
Forslag 2.
Hillerød Jagtforenings medlemmer skal have lige mulighed for at deltage på alle de
rågereguleringer der finder sted indenfor jagt-foreningens lokalområde dvs. feks. den
gamle kommunegrænse.
Da rågeregulering varetages af Jægerrådet, kan der ikke træffes beslutning om
forslaget på generalforsamlingen. Generalforsamlingen opfordrede forslagsstilleren
til at fremsende forslaget til Jægerrådet m.h.p. behandling på Jægerrådets årsmøde i
januar.
4. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse.
Der blev redegjort for budgettet, der har et underskud på 29.000 kr. Dette skyldes
primært tilbageførslen til SAM på 25.000 kr.
Der er som i 2016/17 afsat 70.000 kr i budgettet til foreningsblad. Idet fremtiden for
Rævehagl er til overvejelse, vides det ikke, om dette beløb er retvisende.
Generalforsamlingen godkendte budgettet samt et uændret kontingent.
5. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen skal jf. vedtægterne bestå af et ulige antal medlemmer på mindst 5.
Bestyrelsen havde seks bestyrelseskandidater. Da der ikke kunne findes en yderligere
kandidat på generalforsamlingen, blev den nye bestyrelse på fem medlemmer.
Bent Behrmann – genvalgt.
Peter Vinding – genvalgt.
Ib Kammersgaard – nyvalgt.
Julie La Cour – ikke på valg.
Jørgen Jacobsen – ikke på valg.

Der blev genvalgt tre bestyrelsessuppleanter og disse blev prioriteret indbyrdes.
1. suppleant Michaell Jørgensen.
2. suppleant Knud Larsen.
3. suppleant Niels Linsaa.
Revisorerne blev genvalgt.
Jakob Jønsson.
Claus Danielsen.
Revisor Suppleant.
Claus Piper.
6. Eventuelt.
Det nye bestyrelsesmedlem – Ib Kammersgård – spurgte generalforsamlingen om
holdningen til Rævehagls fremtid.
Der var generelt tilslutning til at bladet digitaliseres. Samtidig bør der være trykte
eksemplarer, blandt andet til de der ikke er på nettet. De trykte eksemplarer kan f.eks.
være til afhentning i klubhuset eller ved et bestyrelsesmedlem.
Distributionsomkostninger bør holdes på et minimum.
Som svar på et spørgsmål om en hjertestarter i klubhuset blev det oplyst, at der
snarest vil blive ophængt en hjertestarter.
Kragepokalen tildeltes Jørgen Jacobsen, der afleverede ben fra 24 krager og 1 skade.
Deltagelse i Kredsmøde den 4/3-2018. Hillerød Jagtforening forventer at få 7 pladser.
Udover bestyrelsen deltager Lars Hedegaard og Harald Knudsen.

Dirigent:

____________________
Marie-Louise Munch Achton-Lyng

