VARDE OG OMEGNS
JAGTFORENING
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i
Varde og Omegns Jagtforening
Afholdt d. 14. juni 2021 kl. 19.00 i Varde Skytteforenings lokaler på Stålværksvej 13
(bag Smedeværkstedet).
Der deltog 15 personer incl. bestyrelsen
Dagsorden i flg. Vedtægterne
Referent: Lene Damsgaard
1. Valg af dirigent
Sven Winkler blev valgt.
Hans første opgave var at afklare om den ekstraordinære generalforsamling
er lovligt varslet, idet indkaldelsen blev udsendt 14 dage før mødets
afholdelse.
Preben Nielsen påpegede at den ikke har været i medlemsbladet som det står
i vores vedtægter.
Formanden uddybede at dette var helt korrekt - den er kun varslet på VOJ’s
hjemmeside og Face Book side og udsendt som nyhedsbrev.
Bestyrelsen besluttede at bruge den nylige ”genåbning af DK” til at holde en
hurtig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, da der var en uvished
omkring at der igen kunne komme en nedlukning.
Man var ej heller klar over at der ikke var ret mange medlemmer som havde
tilmeldt sig nyhedsmail, efter at DJ havde omlagt hjemmesidestrukturen. Det
blev vi først dagen før mødet og der syntes vi at det var for sent at aflyse…
Forelagt dette besluttede forsamlingen alligevel at godkende indkaldelsen og
afholdelsen af generalforsamlingen, da det ikke gav mening at rykke
afholdelsen yderligere 2 ½ måneder, for at kunne varsle mødet korrekt i
Jæger.
Herefter holdt vi 1 min. stilhed for at mindes tabet af vore jagtkammerater
som var gået bort i årets løb.
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2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
generalforsamling
Formanden:
Vores ”Hjælperaften” nåede at blive afholdt i Varde Fritidscenter d. 7. februar
inden vi alle vidste ret meget omkring Covid 19 og at det skulle komme så vidt
at det kunne lukke ned for alle arrangementer.
Generalforsamlingen 2020 blev afholdt mandag den 17. februar- traditionen
tro i Skytteforeningens lokaler – 27 fremmødte incl. bestyrelsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer Kim Madsen – genvalgt Lene Damsgaard –
genvalgt Hans Erik Mortensen – modtog ikke genvalg – Martin Jess blev valgt i
stedet Valg af suppleanter Lasse Hansen blev valgt til 1. supp. og Poul
Svendsen blev valgt til 2. supp. Valg af revisor og revisorsuppleant Sven
Winkler blev genvalgt som revisor Richard Pedersen blev genvalgt som revisor
suppleant Årets jæger blev ikke valgt da der kun var indkommet forslag på
bestyrelsesmedlemmer, som IKKE kan indstilles Årets Kragepokal gik sammen
til Verner Jensen og Erik Mathiasen, 17 par ben leveret - godt gået!

WEB-siden v/Lasse Hansen fremlagt af Kim Madsen
Der har været nogle problematikker omkring den nye hjemmeside bl.a. med
Hostmaster som står for vores domæne – hvilket har betydet at siden har
været nede nogle gange hen over året. Det er et problem at alle medlemmer
igen har skullet tilmelde sig nyhedsbrevet for at få dette – på trods af flere
opfordringer er der under 30 som har fået dette gjort.
Ellers fungerer hjemmesiden fint syntes vi.
Facebook fungerer ligeledes fint – her har vi næsten 250 følgere
Hundeudvalget v/Ejnar Brandt fremlagt af Kim Madsen
På trods af Corona lykkedes det os at få afviklet hundetræning med 4-5
deltagere i 2020.
I år er der 9-10 deltagere :o)
Hundetræningen foregår ved Egekrattet hvor vi har vores eget klubhus og
hvor vi har fået lov af Varde Kommune til at anvende området ved
teltopslagningspladsen.
Jagthorn v/Lene Damsgaard
Lige som alle andre har Covid 19 været en udfordring for jagthornet, der er
ikke blevet truttet i over 1 år.
Har dog undervist 3 unge i privaten i en kort periode inden hel nedlukning
Riffel v/Allan Sørensen fremlagt af Kim Madsen
Året 2020 startede som de fleste tidligere år, vi fik planlagt såvel
riffel kursus som fælles indskydning, ja udvalgsmedlemmerne fik endda
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fremstillet nye og mere praktiske skiver til brug i begge arrangementer.
Desværre blev Danmark og som bekendt ramt af Covid 19 hvilket medførte at
alt blev aflyst!
Vi bidrog dog til bekæmpelse af rågekolonien i Arnbjerg, der blev
nedlagt nogle få voksne fugle og 124 råge unger, det lave antal skyldes
at rigtig mange unger blev blæst ud af rederne og mistede livet på denne
måde, hvorfor der ikke kom så mange unger ud på grenene.
Jeg har meddelt Bestyrelsen at jeg ikke længere ønsker at fungere som
Koordinator for riffeludvalget, så dette er min sidste beretning, tusinde tak
til alle i riffeludvalget for det gode sammenhold vi har haft og den
store indsats I alle har gjort!
Flugtskydningsbane v/Dennis Roed
Vi fik åbnet banen d. 7 marts og så kom desværre Covid 19 og lukkede ned for
alt aktivitet 
Holdskydning blev udsat og i sidste ende aflyst helt, vi havde ellers 8 tilmeldte
hold til skydning og det ville have været RAH største tilmelding siden det
startede op.
Da DK endelig åbnede op igen i juni, åbnede flugtskydningsbanen også. Det
blev dog ikke kun de sædvanlige torsdage, vi tog nogle lørdage i brug, som
kommunen så gjorde lidt indsigelser imod.
Vagtplan der igen blev fyldt ud af vores gode og fantastiske hjælpere, som gør
at vi kan bruge banen alt det vi gerne vil, når militæret ikke skal bruge
terrænet.
Haglskydeprøven blev ikke til noget, da de fleste prøver rundt omkring i DK
blev aflyst på stribe.
22. august blev vores pokalskydning afholdt, og den forløb som den skulle, vi
var ca. 25. Alt i alt blev det et godt arrangement, hvor der blev skudt i de
fleste rækker.
Stor tak til Niels Langerhuus for udlån af generator, og Brian Blom og Co. der
lagde de sidste kræfter i med huset, og ikke mindste mine trofaste hjælpere
på banen, uden dem ville jeg kaste håndklædet i ringen, I ved selv hvem I er 
Nyjægerne v/ Mads Langerhuus
Det seneste år har forløbet sig på samme måde som resten af samfundet med
Covid 19.
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Vi har igen i år haft øget interesse blandt nye jægere, som gerne vil deltage i
jagter m.v., men grundet covid 19 har vi måttet begrænse os i antal. Igennem
hele sæsonen har vi set en del vildt så som råvildt, harer og snepper.
Vi deltog i skovens dag i Skovlund med stor succes. Tilbagemeldingerne fra
naboerne har været positive. Vi har besluttet at deltage fremover.
Vores sædvanlige hygge har vi ikke kunne skabe som hidtil, dette håber vi på
igen kan ske fremover.
Mårhundene bliver stadig fodret og holdt øje med. Der blev nedlagt en
mårhundehan ved flyvepladsen.
Vi er i løbende kontakt med naboerne til vore jagtarealer og har gode
naboaftaler med alle.
Udvalget har mistet 2 mand til gengæld er der kommet 3 nye til.

Jægerrådet v/Kim Madsen
Jægerrådets Årsmøde blev afholdt i Fritidscentret d. 3. februar 2020, inden
Covid-19 restriktioner for alvor blev sat iværk.
Alle andre aktiviteter blev efterfølgende aflyst, da restriktionerne ikke gjorde
det muligt at gennemføre:
- Jægerrådets årlige møde med Varde Kommune
- Formandsmøde i Janderup, hvor Janderup Jagtforening skulle have været
vært.
- Jagtfeltskydning i Oksbøl
- Skovens dag
- Karlsgårdedagen
- Efterårsjagterne i plantagerne blev gennemført under hensyntagen til
gældende restriktioner, dog blev de sidste jagter i januar aflyst, da forsamling
af grupper > 5 personer blev sat i værk
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v/Martin Jess
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen
(se regnskabet på hjemmesiden)
Vi har skiftet bank fra Andelskassen til Danske Bank pga. af deres høje
gebyropkrævning.
Vi skylder forsvaret leje for 3 år, men vi ved endnu ikke om vi får en regning,
lejekontrakten er først underskrevet af Forsvaret nu efter utallige rykninger
gennem årene!
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4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag, dog foreslår bestyrelsen følgende ændring af
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling:
Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i DJ’s medlemsblad
JÆGER, på VOJ’s hjemmeside (VOJ.dk) og Facebookside (Varde og Omegns
Jagtforening) samt ved skriftlig indkaldelse via foreningens nyhedsmails til
medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
Samt ændring af indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling:
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden
skal ske via VOJ’s hjemmeside (VOJ.dk) og Facebookside (Varde og Omegns
Jagtforening) samt ved skriftlig indkaldelse via foreningens nyhedsmails til
medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
Begge forslag blev vedtaget.

5. Fastlæggelse af kontingent
Som aftalt på sidste års generalforsamling falder lokalkontingentet fra 2022
som aftalt med 100 kr. fra 190 til 90 kr. for de ordinære medlemmer.
Ellers ingen ændringer.
Godkendt
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg er:
Dennis Roed – genvalgt
Michael Matthiasen –genvalgt
Brian Blom ønsker ikke genvalg – Lasse Hansen valgt
Mads Langerhuus ønsker ikke genvalg – Poul Svendsen valgt
7. Valg af suppleanter
Følgende er valgt:
Helge A. Wolf som 1. suppleant
Preben Nielsen som 2. suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Sven Winkler genvalgt som revisor
Richard Pedersen genvalgt som revisorsuppleant
9. Eventuelt
Der var ikke yderligere til sidste punkt på dagsordenen, så dirigenten takkede
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forsamlingen for god ro og orden.
Formanden tog over og takkede Sven Winkler for at han igen havde lyst og
mod på at varetage hvervet.
Stor tak til Mads Langerhuus og Brian Blom for god indsats i bestyrelsen.
Tak til alle hjælpere
Tak til bestyrelsen
Foreningen var vært ved en øl/ vand.

Årets jæger – 2020
Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling blev Årets Jæger
offentliggjort, det blev igen Erik Mathiasen – stort tillykke!
Erik blev den første ”Årets jæger” som har fået sit navn graveret 2 gange i pokalen

VOJ’s krage & skade”pokal”
Pokal og gavekortet gik igen til Erik Mathiasen for sine 22 par ben – stort tillykke!

På bestyrelsens vegne – Kim Madsen, formand
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