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Referat Generalforsamling 2021.  

Lokation:  Sdr. Vilstrup Forsamlingshus (nyrenoveret lokale, hvor ungdomsklubben holdte til) 

Dato:   Februar 2, 2022. Klokken 19:00-21:00 

Referent: Christian Bruhn Hansen  

 

1.  Valg af Dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Erling Haugaard istedet for Christian Scherrebeck. Christian 

Scherrebeck måtte udeblive pga. Covid-19.  

Erling Haugaard blev valgt, og Erling skulle hilse fra Gunnar Sandholt som tidligere på 

dagen, fik overragt en gave af Erling Haugaard på vejne af VSJ - i forbindelse med at han nu 

er æredsmedlem i foreningen.  

 

2. Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste 

generalforsamling, herunder beretning fra flugtskydningsudvalget. 

 

2.1 Formandens beretning: 

Formanden afholdte beretningen. Beretningen fremgår i Bilag 1 (længere nede i referatet) 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  

Georg Tronier spurgte om hvornår jubilæumsfesten bliver afholdt. Bestyrelsen svarede at 

det bliver slut marts 2022, så det passer med foreningen etableringsdag.  

 

2.2 Beretning fra flugtskydningsudvalget af Jørgen Jensen.  

År: 2021 

Beretning 

Sæsonen startede med en uges forsinkelse.  
 
VSJ´s skydebanerner er blevet godkendt takket været en stor 
indsats fra Jørgen Lildholdt.  
 
Flugtskydningsvogn blev udlejet ad flere omgange.  

Konkurrencer 

Turnering: Vinder: 
Kredspokal: VSJ (Jørgen Lildholdt) 
Pokalskydning: Jørgen Lildholdt 
Veteraner: Jørgen Jensen 
Ikke-medlemmer Tonny Jørgensen 
Trænningspokal: Peter Stange 

 

Økonomi 
Økonomien balancerer.  
Udlejning af flugtskydningsvogn sikrer at økonomien hænger 
sammen.  

Beretningen blev godkendt.  
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3. Fremlæggelse af det reviderede  årsregnskab til godkendelse.  

Jørgen Lildholdt gennemgik regnskabet.  

- Årets resultat blev 6 tkr. som tillægges egenkapitalen. 

- Egenkapitalen udgør ultimo 2021;98 tkr. 

- Poster som blev uddybet:  

o Indtægter ”jagtleje”: Matcher kontigentindbetalinger. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

4. Fastsættelse af kontingent:  

Bestyrelsen foreslog at fastholde det nuværende kontingent på 750 DKK pr medlem pr år.  

Dette blev enstemmigt vedtaget.   

5. Indkomne forslag. Forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen). 

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag inden deadline.   

 

6. Valg til bestyrelsen for en 3 årig periode  

Jørgen Lildholdt blev genvalgt.  

Jørgen Jensen: blev genvalgt.   

 

7.  Valg af Suppleanter (pt. Christian Scherrebeck) 

Christian Scherrebeck blev genvalgt  

Johan Lassen blev genvalgt.  

8.  Valg af revisor:  

Georg Tronier og Morten Jacobsen blev enstemmigt genvalgt.  

 

9.  Eventuelt: Herunder fastsættelse af dato´er for årets jagter, næste ordinære 

generalforsamling, start sæson for flugtskydning og påvisning af skovskel. 

 Følgende punkter blev diskuteret under eventuelt. 

9.1 Fastsættelse af datoer for årets jagter.  

Bestyrelsen foreslo følgende jagtdatoer:  

1. Vilstrup Skov:   19 November 2022  

2. Kelstrup:  10. December 2022 

3. Julejagt:  28. December 2022 

4. Ungjagt:  Dato fastlægges af Mathias H, Johan L og Christian B. Hansen.  

Jubilæumsfest bliver afholdt i Marts 2022.   
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Erling Haugaard foreslog at man bør oplyse lodsejerne om hvornår jubilæumsfesten 

afholdes, så lodsejere ikke kommer med en anden forventning, ved én af jagterne.  

De foreslåede jagtdatoer blev godkendt af forsamlingen.  

9.2 Næste ordinære generalforsamling   

Det blev foreslået, at den næste ordinære generalforsamlingen bliver afholdt den 28. 

Februar.   

 

9.3 Dato for påvisning af skovskel.   

Søndag den 1. maj 2022.   

 

9.4 Dato for start af flugtskydningssæsonen. 

Flugtskydningsudvalget melder en dato ud til medlemmerne.  

 

9.5 Andet Eventuelt: 

 

1. Jagt på mårhunde.  

Laurits H. spurgte om bestyrelsen har gjort sig overvejelser omkring jagt på 

mårhunde? Formanden svarede med at man har drøftet dette, og vil gerne støtte 

initiativer inden for dette – men at det ikke er bestyrelsen - som trækker læsset 

indenfor dette.  

 

2. Flere deltagere til Flugtskydning.  

Morten Jacobsen spurgte hvordan kan foreningen kan få flere til at deltage til især 

Flugtskydningspokalen? Der blev foreslået at Flugtskydningsudvalget sender flere 

remindere og notificationer ud inden flugtskydning – både på mail og facebook - så 

medlemmerne bliver opmærksomme og forhåbentligt flere deltager.  

 

3. Sammenhold og fastholdelse af lodsejere.  

Erik Lønne Gottfredsen spurgte om foreningen kan fastholde lodsejerne, og at han 

er bekymret for at Bestyrelsen ikke er fuldstændig på dupperne og enig– så man 

agere hurtigt, hvis der sker ændringer i ejerskab eller andet blanndt lodsejerne.   

Erik nævnte at han sidder eller har sat i bestyrelsen i Christiansfeldt Jagtforening, 

hvor man har ændret deres vedtægter og oplevet success – for at imødkomme 

strukturudviklingen i landbruget i området.  

Der blev tilføjet at Årøsund jagtforening også lavede en helt ny model, som også har 

haft nogen succes. Bestyrelsen kan måske bruge disse modeller til inspiration.  

 

Georg Tronier, nævnte at udfordringen ved ungjagten er, at det ikke giver nye 

medlemmer, men at det dybest set er en hyggejagt. Han har selv 2 børn, som gerne 

vil med, men som ikke kan blive medlem. Det er ifølge ham, for svært at blive 

medlem i foreningen. Erling svarede at han egentlig er enig, men at man skal sikre at 

der kan åbnes op for nye medlemmer, uden at det kommer i konflikt med dem som 

ejer skoven.   
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Generalforsamlingen indstillede bestyrelsen til at arbejde videre med en model som 

kan fastholde lodsejere og få nye medlemmer ind i foreningen. Dette skal betyrelsen 

præsentere til næste generalforsamling.  
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Bilag 1: Formandens beretning for 2020 

Det er godt 3 mdr. siden vi sidst var samlet til generalforsamling. Denne gang er det 

ordinær generalforsamling 2021. Nu håber vi, at vi kan trække en steg i sandet og kører 
videre herfra, uden afbrydelser eller aflysninger. 

 Vi er stadig 60 medlemmer i VSJ og på selve dagen i dag kan vi udnævne Gunnar Sandholdt 

som æresmedlem da han fylder 80 år d.d. 

 Bukkejagten forløb fint. Jeg syntes at kunne fornemme, på de observationer man hørte om, 

at der ikke blev set voldsomt mange lovende bukke men heller ikke dyr der syntes dårlig 
trivsel eller sygdom. Dejligt. Der blev nedlagt 4 bukke. 

16 maj (morgen). Morten Jakobsen ”Blokhus” 

8 Juni (Aften). Peter Stange ”Krogh-Hansen-Lindhardt” 

8 Juni (Aften). Georg Tronier Hansen ”Stykkelborgvej-Havvej” 

9 Juni (Morgen). Erik Hyldelund ”Vilstrupgaard” 

Alle flotte bukke. Det er kun 50% af kvoten. Hvad det skyldtes kan man kun gætte på. 

Manglende tid, held, svære forhold i skovene osv. Vi så i hvert fald i efteråret, at det ikke 

skyldtes at der ingen dyr er. Før bukke jagten, blev der indkøbt en skydestige, til opsætning 

på ”Paulines Mark” og det tårn der stod der før, står nu ved JP´s brakstykke i skovstykket 
”Stykkelborgvej-Havvej”.  

 20 november blev der afholdt den første klapjagt i 2021. Som altid en dejlig dag med gode 

hyggelige timer. Den traditionelle jagtmiddag blev som bekendt ikke afholdt da vi i 
bestyrelsen ville bakke op om jubilæumsfesten i Næshallen. 

 11 december var dagen for den anden klapjagt. Igen en god dag men ok udbytte ikke så 
meget på paraden som det der blev set på vejen igennem skovstykkerne. 

 Julejagten blev aflyst pga. Corona restriktioner. 

15/1-22 blev der afholdt Ung jæger jagt. Jeg havde fået lov til af at deltage som klapper og 

må sige at det var en kæmpe fornøjelse. Ca. 30 unge/yngre jæger var mødt op til en 

veltilrettelagt jagt hvor social samvær og jagt gik op i en højere enhed. Dagen blev afsluttet 

med en flot parade. 5 snepper, 4 stk. råvildt, 2 ræve og 2 hare. 2 x sneppe debutanter og 1 x 

debutant på råvildt, faktisk var det sidstnævntes 1.jagt, 1.klap 1. skud på jagt med sit nye 

hagl våben. Selvom jeg ikke føler mig gammel må jeg indrømme at efter en sådan en dag 

tænker at der er håbe for fremtiden og der er flere af vores unge jægere der allerede nu har 
meget at byde ind med. 

 Efter generalforsamlingen går vi i gang med planlægning af jubilæums festen. Hvis der 

skulle sidde nogen blandt medlemmerne der har lyst til at være med i festudvalget må I 
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endelig melde jer. Derudover er vi nogen der glæder sig til årets bukkejagt går i gang. Husk 

skelpåvisning 1/5-22.  

 Tak til bestyrelsen og medlemmerne af VSJ for jagt året 2021. Ser frem til et godt og 
forhåbentlig problemfrit 2022.  

 Hermed vil jeg afslutte min beretning og overlade den til generalforsamlingen til debat. 

Tak.” 

Rasmus Kongsted Haugaard. 

 


