
VILSTRUP SOGNS JAGTFORENING. 

Bestyrelsesmøde på Susdal søndag den 9. jan. 2011 kl. 1000. 

Dagsorden:  

1. Gennemgang af foreningens jagtlejekontrakter.  

2. Gennemgang af medlemskartoteket.  

3. Fastlæggelse af generalforsamling og dagsorden til denne.  

4. Foreningens 85 års jubilæumsfest. 

5. Evt. herunder fastsættelse af dato for skelpåvisning samt dato for næste møde.  

Referat:  

Mødt: Jørgen Jensen, Jens Peter Nissen, Jørgen Lildholdt og Erling Haugaard.  

Afbud : Jes Neumann, Jørg Lassen.  

 

Ad pkt. 1:  

Bestyrelsen besluttede, at der fremover ikke skulle tegnes jagtlejekontrakt for de arealer, hvor skovejeren er medlem af 

foreningen.  

Dette blev begrundet i, dels at kontrakterne ikke binder længere end den opsigelsesvarsel (normalt 6 mdr), der er nævnt i 

kontrakten, uanset om kontrakten er tegnet for en årrække, og dels det forhold, at det kræver urimeligt store resurser af 

bestyrelsen, at vedligeholde de mange kontrakter, der efterhånden har fået vidt forskellige lejeperioder og udløbsdatoer. 

Medlemmer vil derfor hvert år i januar måned modtage kontingentopkrævning, hvori evt. jagtleje er indregnet/modregnet. Når 

kontingentet er betalt, eller evt. overskydende beløb er hævet, er aftalen bindende for det pågældende år.  

For de arealer, hvor ejeren IKKE er medlem af foreningen, vil bestyrelsen fortsat sørge for at der bliver tegnet en jagtlejekontrakt 

med ejeren, og helst for min 5 år.  

Ad pkt. 2:  

Afsluttet regnskab forelagt og gennemgået - ingen i restance. Medlemskartoteket gennemgået, aldersmæssigt noget tungt. En 

stor del af medlemmerne ser og hører vi sjældent fra.  

Bestyrelsen drøftede derfor igen, hvordan det var muligt at øge antallet af medlemmer. Måske kunne det overvejes af åbne op 

for A, B og C medlemmer. Dette set i lyset af at antallet af lodsejere blev mindre, hvorfor interesserede jægere ikke har mulighed 

for medlemskab. Denne hindring kunne måske medvirke til, at sådanne interesserede henvendte sig til en lodsejer, der ikke selv 

er jæger, med et favorabelt tilbud. Vi kan som forening da blot stå på sidelinjen og se til.  

Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling igen lægge op til denne debat, men IKKE p.t. fremkomme med et egentligt 

forslag.  

Ad pkt. 3:  

Den årlige generalforsamling afholdes i Vilstrup forsamlingshus torsdag den 24. feb. 2011 kl. 1930, i henhold til den udfærdigede 

og udsendte dagsorden.  

Under dagsordens pkt. 4 vil bestyrelsen foreslå en kontingentstigning til kr. 525,- .  

Forslaget begrundes i, at der i 2011 skal afholdes jubilæumsfest samt at enkelte lodsejere har talt for en stigning i jagtlejen.  

Denne problematik vil bestyrelsen tage op på førstkommende møde efter generalforsamlingen.  

Ad pkt. 4:  

I henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning skal der afholdes jubilæumsfest for lodsejere og medlemmer med ægtefæller 

hvert 5 år.  

I år har foreningen 85 års jubilæum, og bestyrelsen besluttede at festen afholdes samme dag som den første markjagt i Vilstrup-

området, nemlig den 5. november 2011 på Vilstrup forsamlingshus.  

Ad pkt. 5:  

Bestyrelsen havde en drøftelse af det ønskelige i, at referaterne fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger blev tilgængelig på 

foreningens hjemmeside. Der arbejdes videre med hvordan vi får det effektueret.  

For de der ønsker det, vil bestyrelsen forestå skelpåvisning i skoven den 8. maj 2011 kl. 1000.  

Mødested på Vilstrupgård.  

Næste bestyrelsesmøde den 5. april 2011 kl. 1900 på Vonsmose.  

 

For referat  

Erling Haugaard.  

 



                                 Vilstrup Sogns Jagtforening 

 Bestyrelses møde på Vonsmose tirsdag d. 5 april 2011 kl. 19.00 

Dagsorden: 1: Velkomst til nye medlemmer. 

 2: Konstituering af bestyrelsen. 

1. Valg af formand 

2. Valg af sekretær 

3. Flugtskydningsudvalg 

3: Evaluering af generalforsamling 

4: Bukkejagten 

1. Skelpåvisning søndag d. 8 maj 

2. Holdsammensætning 

3. Retningslinier for jægerne i forb. Med afgivelse af skud. 

5: Jubilæumsfesten d. 5. november. 

1. Festudvalg, 

1: Mad 

2: Musik 

3: Indbydelse – til hvem foruden medlemmer. 

4: div. 

 6: Eventuelt. 

Mødereferat: 

Fremmødte: Erling Haugård, Jørgen Jensen, Jørgen Lildholdt, Jens Peter Nissen, Chr. Scherrebeck og  

Laurits Hansen.  

Afbud: Jørg Lassen. 

Ad pkt 1: Formanden bød velkommen til bestyrelsesmedlem Laurits Hansen og suppleant Chr. Scherrebeck. 

 

Ad pkt 2,1: Jørg Lassen 

Ad pkt 2,2: Laurits Hansen 

Ad pkt 2,3: Jørgen Jensen formand, Jørgen Lildholdt, Jens Peter Nissen, Peter Stange, Jan Reiner Nielsen  

Ole Vogensen og Chr. Scherrebeck ny.   A-hold er på plads. B-hold sørger Jan Reiner N. for.                                                

Samarb. med Simmersted jagtfor.   Program på hjemmesiden.    



 

Ad pkt 3: fremmødte lidt mindre end normalt men ok. Debat omkring Havørneprojekt som p.t. er parkeret. 

                 Havørnen er set ved Sønderballe skoven ca. 2,5 km fra Slibsøen, hvor den måske vil etablere sig. 

Chr. Scherrebeck argumenterede for at Geo-catch poster ikke blev permanente; - det er VUIF`s regi. 

Angående sikkerhed v. bukkejagt for både løber og jæger kontakter Jørgen Lildholdt Michael Jacobsen. 

Ændrede medlemskriterier?  A,B,C,D – medlemmer. Gæstekort. Invitation til skydebanen. Til debat til 

fremtidige bestyrelsesmøder. Skydestiger er ikke velset overalt hos lodsejere. 

 

Ad pkt 4,1: Skel påvisning ændret til 7 maj kl. 10.00, mødested ”ægmanden” grubesvej kelstrup. 

                     Markeringspæle kan markeres ”Vilstrup Jagtfor. Bukke jagt ej købm. Andersens skov. 

Ad pkt 4,2: Erling til hold 1 (2010 plan), Jørgen J  til hold 8 og Erik Hyldelund til hold 3. 

                     2011 plan roterer med navne. Jægere på hold 8 i 2010 er på hold 1 i 2011. Kan ses på Nettet. 

Ad pkt 4,3: Jørg Lassen skal have besked v. skudafgivelse. 

 

Ad pkt 5: 85 års jubilæumsfest 5 nov. Fosamlingshus er bestilt 

Ad pkt 5,1: Jens Peter,  Laurits,Erling, Jørgen L. 

Ad pkt 5,1,1: Erling 

Ad pkt 5,1,2: Erling 

Ad pkt 5,1,3: indbydelser Jørgen L. Hvem og hvordan tages op til næste bestyrelsesmøde. 

Ad pkt 5,1,4: æresgæster og lodsejere gratis, medlemmer 1 pris, gæster 1 pris. 

                        Der skal være sanghæfte og Laurits hyrer jagthornsblæsere. 

Ad pkt 6: Opgravning af rævegrave 5 stk.  bl.a. 2 i Jens Peter`s skov,  lægges i depot til efter høst. 

                  Vildt agre planlægges bl.a på ”skovløkke v. Frank Hald, v. ”grusgrav på begge sider af skov. 

                  Vigtigt med 1 eller 2 gange Round up først. Jagtfor. betaler frø. Jørgen J indkøber frø. 

 

For referat Laurits Hansen 

 






