
Generalforsamling i Vilstrup Sogns jagtforening 

Torsdag den 24. februar 2011. 

 

FORMANDSBERETNING 

 

Mindeord. 

 

Efter nogen tids sygdom og som følge deraf ophold på plejehjemmet Humletoften, døde vort 

æresmedlem Hans Christian Hyldelund den 23. september 2010 i en alder af 81 år.  

I forbindelse med hans 80 års fødselsdag blev han udnævnt til æresmedlem af foreningen.  

 

Hans Christian figurerer første gang på medlemslisten i protokollen i 1953, men derefter er hans navn 

så nævnt rigtig mange gang, idet han så godt som hvert år er nævnt på listen over de der havde 

nedlagt en buk i pyrschjagten.  

Lige så længe hans helbred kunne holde til det var Hans Christian en sikker deltager på alle 

foreningens jagter. Han var en god jæger og en sikker skytte, der elskede at færdes i naturen.  

Til sidst magtede bentøjet ikke at bringen ham rundt, men han mødte gerne frem til parolen på sit 

trehjulede motorkøretøj.  

Lad os rejse os og mindes Hans Christian Hyldelund 

 

ÆRET VÆRE HANS MINDE. 

 

Bestyrelsens beretning:  

Ved aflæggelse af sidste års beretning var jeg en del inde omkring det problem, at medlemmerne – 

rent aldersmæssigt – vender den tunge ende nedad.  

Der er derfor glædeligt, at jeg i dag kan starte med at byde et nyt medlem, og endda en af den helt 

unge slags, Christian Bruhn Hansen velkommen i vores forening.  

Christian havde jo en meget fornem debut på vores jagt i efteråret. Det bliver spændende at følge 

denne unge jæger i fremtiden. Endnu en gang velkommen.  

Vi må håbe, at der er flere unge på vej.  

 

Året jagter forløb igen på den sædvanlige gode, rolige og sikkerhedsmæssige måde.  

Pyrschjagten gav ikke det store udbytte, nemlig kun 4 ud af de 8 bukke som der er åbnet op for. Vi 

havde i bestyrelsen drøftet om der skulle gives tilladelse til flere, såfremt de 8 blev hurtigt skud, men 

dette blev der altså ikke behov for, så det er bestyrelsens holdning, at vi også i år fortsætter med de 8 

bukke.  

Oktoberjagten i Kelstrup/Hejsager området blev igen i år godt besøgt, Vejret var godt, måske for godt, 

idet udbyttet var noget under det forventelige.  

Vores faste ”Fiskarl”  vil senere berette om udbytte og jagternes forløb ud fra hans ”lille” bog.  

Udbyttet er ikke afgørende for om det har været en god jagt, men vi ser simpelthen for lidt vildt på 

denne jagt.  

I bestyrelsen har vi derfor drøftet om tidspunktet for afholdelse af denne jagt er forkert – for tidligt -. 

Dette sammenholdt med, at det efterhånden er mere end svært at udfylde en hel dag i området, 

såfremt vi ikke tager Lindhardt´s stykke med, har gjort, at vi gerne vil have en drøftelse med jer om, 

hvorvidt vi helt skal aflyse denne jagt mod i stedet at tillade afskydning af råvildt på januarjagten. Vi 

finder det meget svært blot at flytte oktoberjagten til et tidspunkt i november/december.  

Det er ikke antallet af fremmødte jægere, der har medført denne diskussion, men vi synes at der også 

skal være noget at komme efter.  

Vi vil gerne høre medlemmernes mening om dette.  

 

Novemberjagten samlede i år ikke helt så mange jægere og klappere som vanligt, men dog rigeligt til 

at vi fik en rigtig god dag, med den sædvanlige pølseret i Mortens lade på Højvang. En god ordning 

som vi fortsætter med. Udbytte og jagt fortæller Jørgen om.  



Vi havde i år fastholdt at afholde jagtmiddag på samme dag som denne jagt, og der blev da også 

samlet en lille pæn flok deltagere.  

Lodsejere, som ikke er medlemmer, er der ikke længere så mange af, men nogle få stykker mødte dog 

frem.  

Vi havde en god aften, god mad, vin og diverse.  

 

Julejagten blev afholdt som vanligt den 28. december. Pænt fremmøde men ingen skud til ræve eller 

andet.  

Januarjagten trak 12 personer af huse trods bidende kulde. Ingen skud til ræve eller andet. 

Med det fremmøde som er til vores rævejagter vil det tage rigtig mange år, inden det bliver nødvendigt 

at nedlægge vore ræveforening på grund af medlemstallet.  

Både på oktoberjagten og de to rævejagter kunne vi igen gå ind i varmen på Vilstrupgaard, hvilket vi 

er Jørg meget taknemmelig for.   

 

Som nævnt i begyndelsen af beretningen drøftede bestyrelsen på sidste møde den stigende 

gennemsnitsalder for foreningens medlemmer.  

 

Vi skal måske til at tænke anderledes i foreningen, hvorfor vi drøftede, 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. 

Vi skal måske også i den forbindelse tænke på, at såfremt der bliver mulighed for jægere fra 

lokalområdet at blive medlem i vores forening, da vil interessen for at leje jagt uden om foreningen 

måske ikke være den samme sådan som vi enkelte steder ser det nu. Det kunne så være en 

sidegevinst ved at få disse jægere ind i folden og måske være med til at styre udviklingen.  

Dette er ikke et forslag fra bestyrelsen, men vi hører gerne medlemmernes mening og holdning herom, 

da det jo sikker ikke er tanker som bekommer alle vel, hvorfor der skal fares med lempe.  

 

Foreningens hjemmeside er nu kommet rigtig godt i gang igen, og Jørgen sørger fint for at den er 

opdateret med rigtig mange oplysninger.  

En hjemmeside er kun så god som vi selv er med til at gøre den, hvorfor det er vigtigt at bestyrelse og 

medlemmer fodrer Jørgen med oplysninger og historier som vi gerne vil delagtiggøre andre i. Der 

ønskes også rigtig gerne billeder af forskellig slags.  

At siden bliver læst, kan ses ud af denne lille historie: 

En dansker, Michael Larsen, bosiddende i Kärnten i Østrig har været inde på vores hjemmeside og 

fundet jægersangene. Han er med i et jægerkor i Kärnten og ville gerne have noder og tekster til 

danske jægersange, som kan bruges af kor. Han spurgte om vi kunne hjælpe. Han har lovet, at hvis vi 

kunne skaffe et par sange, så ville de komme og synge for os. Koret kan ses på www.jaegerchor-

ktn.com 

I år kan vores forening fejre 85 års jubilæum, og der foreligger en generalforsamlingsbeslutning om at 

vi skal fejre foreningen hvert 5 år med en fest sammen med de lodsejere der ikke er medlemmer, og 

vores ægtefæller/ledsagere.  

Bestyrelsen har derfor besluttet at festen afholdes den 5. november 2011 her på Vilstrup 

forsamlingshus.  

 

http://www.jaegerchor-ktn.com/
http://www.jaegerchor-ktn.com/


Havørnen er ved at blive mere udbredt. På det seneste er jagtforeningen blevet kontaktet, idet 

vildtforvaltningen i skov- og naturstyrelsen og ornitologisk forening i fællesskab har påtænkt at bygge 

en rede til havørnen i nærheden af Slivsøen og i den forbindelse har de henvendt sig til Chr. 

Scherrebeck hvorvidt han kunne være behjælpelig med at finde et egnet sted. Den velkendte 5 bøg i 

præsteskoven blev udvalgt. Jagtforeningen og menighedsrådet er derfor blevet kontaktet, idet man 

ikke ville foretage sig videre uden accept. Menighedsrådet har sagt ja, men med det forbehold at det 

ikke måtte medføre restrektioner for områdets jægere og spejdere. Bestyrelsen har ligeledes 

accepteret, idet der er givet garanti for at området ikke ville blive ramt. Christian kan måske give flere 

konkrete oplysninger.   

Man kan blive meget klog af at læse i den gamle protokol.  

Således blev det vedtaget på foreningens generalforsamling for 50 år siden, efter forslag fra Marinus 

Hyldelund, at kontingentet skulle hæves med kr. 10,- mod at foreningen betalte for spisningen efter 

sidste klapjagt.  

Denne vedtagelse ses ikke ophævet på senere generalforsamlinger, men det er nu bestyrelsens 

holdning at beslutningen er gået i glemmebogen og medlemmerne også fremover selv må betale for 

middagen.  

På jagterne samme år – altså for 50 år siden – blev der på Kelstrup jagten nedlagt 10 harer og 2 dyr. 

Der var mødt 30 jægere der afgav 34 skud. 

På Vilstrup jagten blev der af 38 jægere nedlagt 23 harer, 8 dyr, 5 ræve og 1 kat. 37 stk. vildt med i 

alt 84 skud.  

Jørgen Lildholdt vil nu berette om jagterne, hvorefter flugtskydningsudvalget ved Jørgen Jensen 

fremlægger udvalgets beretning.  

Derefter sættes beretningen til debat.  

Erling Haugaard 

Formand 

 


