VARDE OG OMEGNS
JAGTFORENING
Generalforsamling i Varde & Omegns Jagtforening
Afholdtes d. 18. februar 2019 kl. 19.00 i Varde Skytteforenings lokaler på Stålværksvej
13 (bag Smedeværkstedet).
22 deltagere
Dagsorden i flg. Vedtægterne
Formanden bød velkommen hvorefter Varde og Omegns Jagthornslaug blæste for
forsamlingen herefter blev dertraditionen tro holdt et minuts stilhed og mindes de
jagtkammerater som ikke er hos os mere.
Æret være deres minde - TAK!

1. Valg af dirigent
Sven Winkler blev valgt
Sven oplyste, at der Ikke var sket lovlig indvarsling jf. vedtægterne,
skulle have været opslået i Jæger senest 14 dage før, dette er ikke sket.
Forsamlingen godkendte at generalforsamlingen blev afholdt som
planlagt.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
generalforsamling
Formanden
GENERALFORSAMLING 2018, blev afholdt mandag d. 19. februar traditionen tro i disse lokaler – 31 fremmødte incl. bestyrelsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hans Erik Mortensen, Kim Madsen blev genvalgt.
Nyvalgt blev Lene Damsgaard og Brian Blom
Valg af suppleanter
1. suppleant Mads Langerhuus, det var ikke muligt at finde en 2.
suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Sven Winkler blev genvalgt som revisor
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Richard Pedersen blev genvalgt som revisor suppleant
Årets jæger blev ikke udnævnt for 8. gang, - da den nominerede ikke
ønskede at modtage æresbevisningen
Årets Kragepokal gik igen til Erik Mathiasen, 28 par ben leveret - godt
gået!
Fredag d. 2. februar havde vi planlagt at afholde
vores ”Hjælperplejeaften”, men var desværre nødt til at aflyse og
udskyde denne, da der var for mange af vores hjælpere som ikke kunne
deltage.
Det lykkedes i stedet at få afholdt arrangementet d. 15. juni, hvor vi
mødtes i Fritidscentret til bowling og hygge med efterfølgende spisning.
☺
WEB og Facebook v. Mads Langerhuus
Der er ryddet op og lavet en ny hjemmeside.
Ny Facebook side, som hedder Varde og Omegns Jagtforening.
Hundeudvalget Kim Madsen
Det har i 2018 ikke været muligt at få etableret hundetræning
Jagthorn Lene Damsgaard
Det er laugets 22. årsberetning.
Elevstatistik
I sæsonen efteråret 2017 til efteråret 2018 var vi 13 medlemmer.
Eleverne fordelte sig med
 2 nybegynder
 11 øvede
Deltagergebyr
Som sidste år blev der afkrævet et årligt deltagergebyr på 100,- kr. pr.
elev. Det foreslår vi fortsætter med mindre bestyrelsen har andre
intentioner.
Undervisningen
Sæsonen har ud over enstemmige jagtsignaler indeholdt flerstemmige
signaler.
Det har som altid været spændende og mit håb stadig at fremtiden
bringer mange nye blæsere til lauget. Vi har tidligere set en afmatning,
hvorefter der igen kommer interesse omkring jagthornet.
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Vi har som sidste år blæst på Sct. Jacobi skole og det fortsætter vi med
så længe det er muligt.
Fra første tirsdag i oktober og indtil ca. 1. april blev der undervist hver
uge i tidsrummet 19.00 – 21.00.
Undervisningen er opdelt i 2 grupper i hvert sit lokale. Et
nybegynderhold og et øvet hold.
Undervisningen for nybegyndere består bl. a. i blæseteknikker,
vejrtræningsøvelser, lære at blæse de 5 naturtoner herefter lettere
jagtsignaler.
Undervisningsformen for øvede foregår således, at første time er det
opvarmning og jagtmusik og 2. time jagtsignaler, det har den fordel, at
forholdsvis nye blæsere får nemmere ved at blæse signaler rettet mod
duelighedsprøven.
Efter jul og indtil afvikling af duelighedsprøven i marts blev brugt til
 at terpe signaler til mindste detalje
 at terpe gruppeblæsning så det lyder som ét horn
 at forebygge nervøsitet ved duelighedsprøven – det sker i form af
vejertrækningsteknik og visualisering
Duelighedsprøve
Duelighedsprøven er det forum hvor den enkelte har mulighed for at få
vurderet sin kunnen – det er en form for prøve eller eksamen.
Duelighedsprøven afvikles for både soloblæsere og holdblæsere i 3
grupper. Bronze, sølv og guld. Prøven foregik i Haderslev.
Lauget havde
 1 soloblæser i sølv
 1 hold i guld
I 2019 står vi for Duelighedsprøven. Det foregår den 30.3.kl 9-15 på Sct
Jacobi skole
Arrangementer
Jagthornsblæsning er andet end undervisning og duelighedsprøve. Den
har selvfølgelig også et socialt aspekt.
Ud over at blæse til Jagtforeningen arrangementer har vi blæst til nogle
fester samt en jagtgudstjeneste i Hoven. Jagtgudstjenesten foregår
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hvert år sidste tirsdag i januar kl 19.30. Efter gudstjenesten er der kaffe
og hjemmebagt boller med tilbehør. En rigtig hyggelig aften og en
fantastisk inspirerende præst.
Hele sommeren fortsatte vi med at blæse. Vi mødtes så ofte som muligt
i vores hus på Egekrattet.
Afslutning
22. sæson i Varde & Omegns Jagthornslaug - ja som altid en dejlig og
fornøjelig oplevelse og ikke mindst blæserne, der stadig holder gang i
hjulene.
Tak til bestyrelsen og ikke mindst tak til alle mine skønne truttere, de
gør jeg glæder mig til tirsdag.

Riffel Allan Sørensen
Vi havde igen i 2018 arrangeret vores velkendte riffelkursus, som forløb
over 6 søndage.
Som nævnt i den beretning jeg aflagde i 2018, er det igen en stor glæde
at konstatere at
Kurset igen er fuldtegnet og at der er flere på venteliste
Skydningen på hjortebane var igen i 2018 henlagt til hjortebanen i
måde, og der var et pænt fremmøde. Tak til Poul og hjortebanen i
Måde for at gøre dette muligt.
Årets kursus afsluttede med en mini feltskydning som blev vundet af
Jacob Carl med 179 point
Fælles indskydning
VOJ`s riffeludvalg arrangerede igen i 2018, 4 fælles indskydnings
aftener i samarbejde med Alslev – Janderup – Næsbjerg – Tinghøj og
Strellev. Det var 9 år vi samarbejder om dette arrangement og der er
enighed om at fortsætte samarbejdet. I 2018 havde vi ud over besøget
på hjortebanen inden bukke jagten, også en aften på hjortebanen inden
efterårs jagten gik ind, der var et pænt fremmøde og det er planen at
gentage dette i 2019.
Regulering
Der blev igen i 2018 foretaget regulering af rågeunger i Varde midtby,
der blev således skudt mere end 200 rågeunger,de nye regler for
regulering betyder at vi ikke længere regulerer andrikker ved Varde å.
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Feltskydning
I 2018 havde vi igen vores instruktører med som hjælpere til
feltskydningen i Oksbøl.
Flere omkring liggende foreninger har hvert år problemer med at skaffe
uddannede instruktører til denne skydning, vi hjælper gerne fra VOJ`S
riffeludvalgs side men opfordrer dog til at de andre foreninger påtager
sig et ansvar og får uddannet deres egne instruktører, vi ønsker nemlig
ikke at uddanne folk der kun er brug for den ene gang om året.
Det er derfor glædeligt at ledelsen af feltskydningen er villige til at
bidrage økonomisk til uddannelse af flere instruktører.
Fra VOJ har vi Stefan Mathiasen i forløbet, han skal på 2 del af kurset i
marts måned.

Som altid en stor TAK til den stabile flok riffelinstruktører, det er skønt
at være koordinator for sådan et engageret udvalg.

Flugtskydning Dennis Roed
2018 har været et godt år, vi fik åbnet banen med en kiosk og et
klubhus ”TELT” så vi havde noget og starte sæsonen op med.
Vi startede året med åbning den første lørdag i marts, derefter startede
holdskydning op i april, hvor vi havde 6 tilmeldte hold til skydning.
En vagtplan der igen blev fyldt ud af vores gode og fantastiske
medhjælpere, som gør at vi kan bruge banen alt det vi gerne vil, når
militæret ikke skal bruge terrænet, dette skete heldigvis kun en gang.
Til Ribe Amts Holdskydnings finale, havde Varde 2 hold med, Varde 4
og Varde 6, her fik Varde 6 en 3 plads i serie 5. Mads Langerhuus og
Lasse Hansen vandt en 2 plads og en 3 plads for Junior.
Nyjægerne havde igen mulighed for hjælp til haglskydeprøven, efter de
havde bestået deres jagttegnsprøve. Vi afholdte hver lørdag i maj mdr.
instruktion og hjælp med deres skydninger, så de kunne blive klar til
haglskydeprøven, så også her tusind tak for hjælpen til alle i
instruktører.
Vi havde løbende problemer med teltet, da dette ikke kunne tåle
frosten. Vores generator brækkede ned, jægerrådet Varde Kommune
hjalp os med deres generator sæsonen ud, så stor tak til dem.
I kiosken kom der fadøl, dette var for og lette arbejdet for
kioskhjælperen.
Pokalskydning forløb som den skulle, vi var ca. 25. Alt i alt blev det et
godt arrangement, hvor der blev skudt i de fleste rækker.
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Det gl. telt gik til og nyt skal købes, dog i en bedre kvalitet.
Vi arbejder på sagen og er i fuld gang, generatoren er fixet, maskinerne
for et stort eftersyn/service, så alt vil være klart i løbet af uge 8/9, og
sæson 2019 kan gå i gang.

Klæg Mads Langerhuus
Der blev kun solgt 3 kort
Jagtlejen blev nedskrevet til 12.000 kr. årligt
Det er sidste år vi har kontrakten – Generalforsamlingen er enige i at
lejemålet ikke forsætter herefter.
Der var forslag om salg af dagskort – dette er prøvet uden resultat
Nyjægerne Christian R. Christensen
Året startede med 2 arbejdes dage en i Skovlund og en i Varde hvor der
var okay opbakning til .
Derefter havde vi bukke jagten hvor der blev skudt nogle rigtige flotte
bukke.
Efter sommerferien havde vi igen 2 arbejds dage en i Skovlund og en
i Varde hvor der var okay opbakning til

I jagtsæsonen har vi igen i år lavet i alt 6 fælles jagter. 2 kun Varde, 1
i Skovlund, 1 due jagt og 2 hvor vi har af holdt jagterne fælles.

Jægerrådet i Varde Kommune Kim Madsen
Mandag d. 5. februar holdt vi Årsmøde ude i Varde Fritidscenter, hvor
vi bl.a .havde HB medl. Jens Venø ude og fortælle om de ændrede
jagttider.
Ligeledes havde vi besøg af Mårhundebanden fra Juelsminde, som satte
et stærkt præg på flere af tilhørerne, som efterfølgende er gået meget
ind i MH bekæmpelsen i vores område.
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Torsdag d. 22 marts. holdt Jægerrådet ”formandsmøde” på Outrup
Hotel, hvor Outrup Jagtforening var vært.
På formandsmødet aftaler vi Jægerrådet’s aktiviteter for det
kommende år.
Lørdag d. 21 april arrangerede vi for 11. gang jagtfeltskydning i Oksbøl
øvelsesterræn.
Der var fyldt op med de maximalt 300 tilmeldte skytter. Et super
arrangement som kun kan lade sig gøre ved at der er så mange frivillige
som ”brænder” for at lave en udfordrende skydning!
Lørdag d. 28. april afholdt vi igen kommunemesterskab i flugtskydning,
denne gang var det
Stausø Jagtforening som stod for arrangementet på Blåbjerg
Flugtskydningsbane.
Der deltog 107 skytter.
Igen - kunne vi ikke møde nogle flere op fra Varde? (3 mand
repræsenterede VOJ)
ALTID SIDSTE LØRDAG I APRIL☺
Vi deltog ligeledes i Skovens Dag d. 6. maj 2018.
Jægerrådet var repræsenteret med en lille fin stand med
luftbøsseskydning, gevirværksted og information omkring
mårhundebekæmpelse med én af vores
aktive mårhundebekæmpere Jens
Terkildsen fra Thorstrup Jagtforening.
De øvrige hjælpere er alle nogen som er med i konsortiet,
dejligt at
man her kan se nødvendigheden af at ”vi kommer ud” og viser at vi
kan meget mere end bare at gå på jagt!
Jægerrådet deltog desværre ikke til årets Karlsgårdedag d. 9.
september, da der ikke var frivillige hjælpere nok til
arrangementet….
Omkring vores jagter i kommunens plantager, så var alle pladser besat
i Sdr. Heden Plantage, i Sdr. Plantagen har der været 3 ledige pladser
som blev brugt som gæstepladser.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Regnskabet gennemgået og godkendt
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4. Indkomne forslag
- Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter således at opslag til
generalforsamling fremover opslås enten i Jæger eller hjemmeside,
nyhedsbrev, Facebook
Vedtægtsændringen blev ikke vedtaget, der var 8 imod og 14 for
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5. Fastlæggelse af kontingent
Satser for 2018

Kontingent
Medlemskategori Jagtforenings nrDJ s andel Jagtforenings andel i alt.
Ordinær
4020
751
90
841
Junior 0-15 år
4020
101
27
128
Junior 16-25 år
4020
376
40
416
Senior(født 1948
4020
453
45
498
Husstand
4020
376
40
416
Ekstraordinær
4020
51
70
121
Støttemedlem
4020
102
50
152
Kursister
4020
0
0
0

Satser for 2019
Kontingent
Medlemskategori Jagtforenings nrDJ s andel Jagtforenings andel i alt.
Ordinær
4020
758
190
948
Junior 0-15 år
4020
102
27
129
Junior 16-25 år
4020
380
40
420
Senior(født 1948
4020
458
45
503
Husstand
4020
380
40
420
Ekstraordinær
4020
52
70
122
Støttemedlem
4020
103
50
153
Kursister
4020
0
0
0

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
Dennis Roed – genvalgt
Michael Mathiasen –genvalgt
Brian Blom – genvalgt
Christian Riber Christensen modtager ikke genvalg – valgt Mads
Langerhuus
Tak til Christian for en god indsats i bestyrelsen

7. Valg af suppleanter
Martin Jess 2. supp.
Lasse Hansen 1. Supp.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Sven Winkler - genvalgt
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Revisorsuppleant Richard Pedersen - genvalgt
9. Eventuelt
Orientering omkring klubhus og flugtskydningsbane og de
udfordringer vi står overfor
Vores kasserer er flyttet– vi har derfor brug for nogle, der vil levere
pølser og brød til skydebanen – bestyrelsen udarbejder et
løsningsforslag på udfordringen
Mårhundeindsats
Der er nedlagt 146 mårhunde i 2018 i Varde øst
Der er oprettet en reguleringsgruppe i Varde vest – VOJ eftersøger
en interesseret, der kan indgå i gruppen som foreningens
kontaktperson. Er du interesseret kontakt Kim Madsen
Dennis er på skydebanen lørdag den 2.3. – er der tvivl er i
velkommen til en gennemgang med Dennis Roed
Vagtplanen bliver lagt på hjemmesiden
Kragepokalen går til Verner Jensen – stort tillykke

Årets jæger er Runi Vestergaard – stort tillykke
Ejnar Brandt vil godt starte hundetræning op med vi savner endnu
mindst én hjælper – der du interesseret kontakt Kim Madsen
Ud over hundetræning kunne der evt. laves ringtræning på
Egekrattet i samarbejde med DKK
Foreningen var vært ved en øl/ vand.
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