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Bestyrelsens beretning:  

De senere år har jeg beklagelig vis været i den situation, at 
beretningen startede med mindeord om medlemmer, der var 
afgået ved døden.  

I år er jeg modsætningsvis i den glædelige situation, at jeg kan byde 
velkommen til 3 nye medlemmer.  

Hans Chr. Lassen, junior tog jagttegn i foråret og meddelte straks, at 
han ønskede at blive medlem af jagtforeningen. Velkommen Hans 
Chr. Lassen som det yngste medlem af jagtforeningen. 

Nikolai Smidt har meldt sig ind i foreningen efter at han og familien 
købte sognets præstegård, med tilhørende skovareal. Hjertelig 
velkommen til Nikolai.  

Sidst på året anmodede Lars Nielsen, Hejsager, om medlemskab af 
foreningen, idet han havde købt et stykke skov i Kelstrup, så også et 
hjertelig velkommen til Lars.  

Det er vort håb, at I begge vil finde jer godt til rette i vores lille, men 
gamle forening, og nyde det gode sammenhold vi har.  

Med de sidst ankomne, er medlemstallet nu på 53, hvilket er det 
højeste antal vi har haft været i længe.  

Årets jagter blev igen i år afviklet på en god, rolig og sikker måde.  

Igen i 2011 blev udbyttet på pyrschjagten ikke imponerende. 3 
bukke ud af de 8 som må skydes, syner jo ikke af meget.  

Årsagen til det lave antal har afført en del drøftelse i bestyrelsen, 
uden at vi har kunnet påvise en direkte årsag. Vi mener at dyrene 



er der, men måske er de blevet sværere at finde, måske giver vi for 
tidligt op, eller myggene stikker ulideligt eller er det prisen for den 
buk man nedlægger, der er medvirkende til at der ikke bliver skudt 
flere.  

Fremadrettet vil vi fortsat kunne skyde 8 bukke og prisen for den 
buk man skyder og er pålagt at købe, er derfor bestemt til kr. 25,- 
pr. kilo, mod de nuværende 500,- kr.  

Igen i år må jeg sige, at udbyttet på Kelstrupjagten, der som vanligt 
afholdes i oktober, var noget under det forventelige, i hvert tilfælde 
med hensyn til råvildt.  

31 deltagere, hvoraf 21 var bøssebærende, nedlagde 1 ræv, 1 fasan og 
4 harer. Vejret var dejligt solrigt hele dagen, og som jeg sagde sidste 
år, er udbyttet ikke afgørende for om det har været en god jagt, 
men jeg mener stadig at vi netop på denne jagt ser for lidt vildt.  

Ud fra dette synspunkt, samt at vi også mener, at rålammene er for 
små så tidlig på sæsonen, har bestyrelsen besluttet at foreslå en 
flytning at denne jagt fra oktober til den 2. weekend i december.  

Den diskussion havde vi også sidste år på generalforsamling, uden at 
det blev vedtaget, men nu mener vi altså at det afprøves.  

”Den store jagt”, som Vilstrupjagten i november ofte omtales, havde 
som sædvanligt mange deltagere. Vejret var godt men koldt og 
udbyttet på denne jagt blev særdeles fint. 6 stk. råvildt, 6 harer og 3 
ræve. Det er da et udbytte der er til at føle på.  

I modsætning til de andre år, blev der i år ikke afholdt jagtmiddag 
efter denne jagt, idet vi i begyndelsen af november fejrede 
foreningens 85 års jubilæum. En fest hvor der – efter bestyrelsens 
mening – blev serveret særdeles god mad og vin og hvor 
medlemmer og øvrige gæster så ud til at more sig fortræffelig, ja så 
godt, at vi var nødt til at købe en ekstra times musik.  



Nu kan vi så se frem til næste jubilæumsfest, hvor der skal fejres 90 
års fødselsesdag. Om det skal være på samme måde som vi ser i 
fjernsynet nytårsaften må komme an få de der arrangerer festen til 
den tid.  

Som sædvanligt afholdtes den 1 af årets rævejagter den 28. 
december. En pænt fremmøde af medlemmer og gæster, men set i 
lyset af de mange medlemmer, der findes i vores ræveforening, er 
det egentligt utroligt at ikke flere af vore medlemmer møder frem. 
Der blev ikke skudt nogen ræve, men i stedet mødte Laurits 
Hansens hund en mårhund, som Laurits skød. Det er første gang i 
foreningen historie, at der er nedlagt mårhund på en af vore jagter, 
men vi har nu fået yderligere vished for, at de findes i vort område.  

I januar mødtes de sædvanlige 12-14 jægere for at gøre livet surt for 
rævene. Efter en resultatløs dag kunne vi så igen – som så ofte før – 
nyde vores medbragte mad i Jørg´s dejligt opvarmede gildesal.  

På foreningens vegne vil jeg gerne sige tak til Jørg for denne gestus, 
som vi håber, kan fortsætte.  

Foreningens hjemmeside funger fint, hvorfor jeg vil opfordre 
medlemmerne til at gøre brug af den. En hjemmeside er kun god, 
når den bliver brugt, hvorfor jeg atter opfordrer medlemmerne til at 
deltage aktivt på siden. Jørgen – kaldet Lildholdt - er gerne 
behjælpelig, såfremt I har brug for det.  

Heldigvis er vi nået dertil, at der er ganske få, der ikke er på nettet 
og derfor får sendt meddelelser via mail, hvilket sparer foreningen 
for en del administrationsudgifter, såsom porto, papir og kopiering.  

På sidste års generalforsamling oplyste vi om en henvendelse som 
foreningen havde fået omkring etablering af en rede til havørnen i 
præsteskoven.  



Heldigvis ville havørnen det anderledes og besluttede sig for selv at 
finde en bolig i omegnen. Måske er huslejen billigere når der er tale 
om selvbyg.  

Ind imellem har der været forespurgt om, hvorvidt det kunne 
tillades at klapperne måtte skyde under jagterne.  

I foreningen har vi den holdning at det er sikkerhedsmæssigt for 
forligt og vi støtter os til en generalforsamlingsbeslutning fra 1932.  

Her står skrevet:  

”Derefter omtalte formanden den utilfredshed, der var blevet talt 
om, at de jægere, der skiftevis på klapjagten gør tjeneste som 
klappere ikke måtte skyde på råvildt og harer. Formanden 
påpegede, at kun ved at vise skånsomhed mod vildtet, gav man 
dette vilkår for beståen og fremgang. Ved hensynsløs beskydning 
går bestanden stærkt tilbage fra år til år. Harebestanden her i 
sognet trænger hårdt til god og skånsom behandling. Da ingen af 
de ca. 16 fremmødte medlemmer udtalte sig mod formandens 
henstilling, men flere støttede denne, må de jægere, der gør 
klappetjeneste altså fremdeles ikke skyde på råvildt og harer. ” 

Siden denne beslutning er jeg ikke vidende om, at spørgsmålet har 
været til debat, men det er derimod bestyrelsens beretning nu.  

 

Erling Haugaard 

Formand. 

 

 

 


