Varde og Omegns Jagtforening
Referat fra generalforsamlingen d. 19. februar 2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære
generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter ift. anbefaling fra Danmarks
Jægerforbund.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dirk Svensson, Hans Erik Mortensen, Kim Madsen er på valg.
Desuden skal ledig plads efter Jens Erik Sørensen som er stoppet besættes.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.
- Orientering omkring klubhus og flugtskydningsbane
- Klæget
- Mårhundeindsats
I alt 31 fremmødte deltagere heraf 30 er stemmeberettigede
Formanden bød forsamlingen velkommen og anmodede om at alle rejste sig for at
holde traditionen med 1 minuts stilhed for at mindes de jagtkammerater som ikke er
hos os mere – æret være deres minde.
Varde og Omegns Jagthornslaug truttede velkommen.
1 Valg af dirigent
Sven Winkler blev valgt. Og Sven konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen
er lovligt indvarslet.
2 Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære
generalforsamling
Beretningen er delt op således at formanden orienterer om de generelle aktiviteter,
hvorefter der aflægges beretning fra de enkelte udvalg.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmesideudvalget – Lene Damsgaard
Hundeudvalget – Kim Madsen
Jagthornsudvalget – Lene Damsgaard
Riffeludvalget – Allan Sørensen
Flugtskydningsudvalget – Dennis Roed
Klægudvalget – Kim Madsen
Nyjægerne – Christian R. Christensen
Jægerrådet i Varde Kommune – Kim Madsen
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Formanden indledte beretningen med:
GENERALFORSAMLING 2017, blev afholdt mandag d. 20. februar - traditionen
tro i Skytteklubbens lokaler – 33 fremmødte incl. bestyrelsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Christian R. Christensen, Dennis Roed og Michael V. Mathiasen blev valgt.
Valg af suppleanter:
1ste Mads Trøiborg, 2den Lene Damsgaard blev valgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Sven Winkler blev valgt som revisor
Richard Pedersen blev valgt som suppleant
Årets jæger blev udnævnt for 7. gang, - tillykke til Allan Sørensen
Årets Kragepokal gik igen til Erik Mathiasen, godt gået!
Fredag d. 3. februar afholdt vi vores ”Hjælperplejeaften”.
Stedet var igen som traditionen efterhånden byder, disse super lokaler som
Skytteklubben råder over.....
De 27 deltagere blev fra start udfordret – og blev ”parret” ved lodtrækning.
Erik Mathiasen gav igen os alle en god gennemtænkt skydning i salonriffel, pistol og
vores ”lånte” lasershot som også var sat ind kan stadig give holdene en udfordring –
folk giver sig med ”liv og sjæl” ……
Efter hoved konkurrencen var det tid til at kaste sig over maden som Ole N. havde
arrangeret fra BigWorld og de flydende væsker……
Efterfølgende banko og Lasershot dyst krydrede resten af aftenen
Igen en stor tak til Erik Mathiasen…. ☺
Mandag d. 13. marts afholdt vi vores ”Trofæaften” i Smedeværkstedet.
Vi havde entreret med Korsholm i Skjern, hvorfra Henrik Korsholm selv troppede op
med nogle gode tilbud i forhallen.
Ligeledes havde han taget Brian Madsen med som har ansvaret for Korsholm
Jagtrejer.
Brian fortalte medlevende omkring deres jagter rundt i Europa og det var tydeligt at
her havde vi at gøre med en mand som havde fundet ”sin rette hylde” hvad angår sit
arbejde.
Som vanlig havde vi trofæ konkurrencen hvor man kunne stemme på de deltagende
trofæer, samt lodtrækning om mange fine præmier på entrebilletten.
Vores jagthornsblæsere krydrede som vanlig aftenen med liflig jagthornsmusik☺
Desværre var der alt for få deltagende til dette arrangement, så vi har i bestyrelsen
besluttet at sætte dette arrangement på hold indtil videre!....
Udvalgene:
Hjemmeside
Foreningen har en velfungerende hjemmeside, som er afhængig af at både
bestyrelsesmedlemmer og foreningens øvrige medlemmer indsender nyt til
hjemmesiden. Hjemmesiden har været igennem en omfattende redigering
Jagthorn
Det er laugets 21. årsberetning.
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Elevstatistik
I sæsonen efteråret 2016 til efteråret 2017 var vi 14 medlemmer.
Eleverne fordelte sig med
 1 nybegynder
 13 øvede
En tilbagegang på 1
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.
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 .
Undervisningsformen foregår således, at første time er det jagtsignaler og 2. time
musikstykker, 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 Sønderborg i musikhuset..
Lauget havde
 1 soloblæser i Bronze
 1 soloblæser i guld
 1 hold i guld
Trods skæld ud fik vi en flot 4. plads til holdet. Vi spillede kun 3 stemmwe – fyha det
mås man ikke.
I 2019 står Varde for Duelighedsprøven, jeg håber vi kan benytte Sct Jacobi skole
Arrangementer
Jagthornsblæsning er andet end undervisning og duelighedsprøve. Den har
selvfølgelig også et socialt aspekt.
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Ud over at blæse til Jagtforeningen arrangementer så som multiaften, trofæaften,
generalforsamling og bukkekaffen har vi blæst til nogle fester samt en
jagtgudstjeneste i Hoven.
Hele sommeren fortsatte vi med at blæse. Vi mødtes ca. hver 14. dag i vores nye hus
på Egekrattet.
I oktober 2017 startede jeg ligeledes med at undervise Askov/Malt Jaghorn, det
foregår i Brørup.
Det er meget spændende at opleve hvor forskellig kulturen er fra klub til klub.
Afslutning
21. 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 trutterne
Hund
Vi fik i marts 2017 overdraget nøglerne til et lille fint klubhus. Det ligger placeret i
Egekrattet og egner sig fortrinligt som base for vores hundetræning. Det lykkedes os at
få stablet et lille hold på benene med hjælp fra Dirk Damsgaard og Jørn Thygesen –
stor tak for det☺
Vi er dog meget udfordret på at kunne afholde hundetræning, da vores nyuddannede
instruktører pga. private årsager ikke har haft mulighed for at hjælpe med træningen.
Dette håber vi bliver anderledes fra næste år.
Riffel
Vi havde igen i 2017 arrangeret vores velkendte riffelkursus, som skulle løbe over 6
søndage.
Som nævnt i den beretning jeg aflagde i 2017, 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 2017 henlagt til hjortebanen i Måde, og der var et
pænt fremmøde. Tak til Poul Jensen og hjortebanen i Måde for at gøre dette muligt.
Årets kursus afsluttede med en mini feltskydning som blev vundet af Erland Jørgensen
med 162 point
Fælles indskydning
VOJ`s riffeludvalg arrangerede igen i 2017, 4 fælles indskydnings aftener i samarbejde
med Alslev – Janderup – Næsbjerg – Tinghøj og Strellev. Det var 8 år vi samarbejder
om dette arrangement og der er enighed om at fortsætte samarbejdet. I 2017 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
2018.
Regulering
Der blev igen i 2017 foretaget regulering af rågeunger i Varde midtby, der blev således
skudt mere end 270 rågeunger, de nye regler for regulering betyder at vi ikke længere
regulerer andrikker ved Varde å.
Vi har igen i 2017 hjulpet Varde kommune med et problem med for mange ænder i
søerne ved Sø parken, det foregik som jagt i jagtsæsonen dog med luftgevær, tak til
Erik og Bjarne for den indsats.
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JKF Feltskydning
Instruktører og hjælpere deltog.
Taknemmelig for de stabile instruktører, er der nogen der er interesseret i at hjælpe er
de hjertelig velkomne.

Flugtskydning
Et voldsomt år på flugtskydningbanen i Varde
2017 har været et godt men også ret problematisk år på flugtskydningsbanen i varde.
Vi startede året godt ud med holdskydning, hvor vi havde 7 tilmeldte hold til
skydning, og en vagtplan der igen blev fyldt ud af vores fantastiske medhjælpere, som
gør at vi kan bruge banen alt det vi gerne vil, når militæret ikke skal bruge terrænet.
Til Ribe Amts Holdskydnings finale, blev Varde desværre ikke placeret men vi prøver
igen i år.
Da Nyjægerne havde bestået deres jagttegnsprøve, kunne vi igen holde et godt
arrangement for dem hvor vi med hjælp fra vores instruktører kunne forberede dem til
deres skydeprøve.
Problemerne opstod for alvor, da der var nogen der syntes, at det kunne være
”SJOVT” og se hvor godt sådan et ”FLOT”, men dog vores klubhus egentligt brænder.
Det betød så at vi stod uden klubhus, øl, sodavand, patroner, pokaler, styring til banen
og meget mere, så vi var på bar bund.
Ny styring til banen, pokaler måtte købes, samt alt andet vi lige kunne komme i tanke
om som skulle bruge.
Heldigvis kunne vi låne en skurvogn af Brian Blom, således vi havde lidt at være i på
flugtskydningsdagene.
Til vores pokalskydning kom udfordringerne for alvor, teltet som var opsat dagen før,
bestemte sig for at flyve sig en lille tur på nogle få hundrede meter. vi havde forsøgt at
lave det mere interessant, så hele familien kunne deltage, der var sågar lidt aktiviteter
for de mindste.
Vi prøvede at arrangere fællesspisning, men der var desværre ikke nok opbakning til
dette. Om det skyldes at tidspunktet ikke var det rigtige, eller menuen ikke var
tiltalende nok, ja det ved vi sådan set ikke, men en pølse med kartoffelmos er vel også
godt nok. Alt i alt blev det et godt arrangement, hvor der blev skudt i alle rækker.
Teltet gik til og skurvognen var til låns, så pt. står vi uden noget som helst ud over
nogle bord/bænkesæt på skydebanen.
Vi arbejder dog på sagen og er i fuld gang. Kiosken er færdig og bliver sat op i løbet af
uge 8, maskinerne for et stort eftersyn/service, så vi kan komme i gang med
sæsonstarten 2018.

Klæget
Der blev i den forgangne sæson kun solgt:
19 sæsonkort
2 gæstekort
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Holdningen på sidste års generalforsamling var at mere end 50 % (18) af deltagerne
mente at vi skal blive ved med at bibeholde jagten derude.
Det er økonomisk uholdbart med jagtlejen på de 17.000 kr, så vi gik i en dialog med
ejerne af stykket og gjorde dem klart at vi sammen var nødt til at finde en løsning –
ellers var vi nødt til at trække os fra kontrakten…
Tilbagemeldingen og endelig tilsagn om en lavere jagtleje kom på plads i oktober og
ejerne kunne give et nedslag til 12.000 kr. fra denne sæson.
Nyjægerne
Året startede med 1 arbejds dag i Skovlund og en i Varde hvor der var okay
opbakning.
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 selve jagtsæsonen har vi igen i år lavet 6 fælles jagter, 2 kun i Varde, 2 kun i
Skovlund og 2 hvor vi har af holdt jagterne fælles begge steder.
Vildt udbytte:
Varde: 9 snepper, 3 stk. råvildt, 4 gråænder, 1 bekkasin
Skovlund: 13 snepper, 4 stk. råvildt, 1 hare, 2 ræve
Vi har haft en god opbakning til vores jagter i år og vi har nok ramt det rigtige antal
jagter med hensyn til at få dem besat.
Vi har også haft nogle duejagter og andejagter men uden det store vildt udbytte men vi
har haft nogle godt jagter…
Jægerråd
• Lørdag d. 22 april arrangerede vi for 10. gang jagtfeltskydning i Oksbøl
øvelsesterræn.
Der var fyldt op med de maximalt 300 tilmeldte skytter.
• Vi afholdt Hjortevildtmøde i Næsbjerghus d. 1 marts 2017 med ca 150 fremmødte
som var interesseret i at få at vide hvad den lokale hjortevildtgruppe havde af
bemærkninger til de forskellige forvaltningsoplæg.
• Lørdag d. 29. april afholdt vi igen kommunemesterskab i flugtskydning, denne
gang var det Starup Jagtforening som stod for arrangementet på Ansager
Skydebane.
Der deltog 123 skytter hvilket er stigende ift. året før hvor vi var under 100
deltagere.
Kunne vi ikke møde nogle flere op fra Varde? (8 mand repræsenterede VOJ)
ALTID SIDSTE LØRDAG I APRIL☺

•

•

Vi deltog ligeledes i Karlsgårdedagen d. 10. september 2017.
Svendsen’s Vildtsuppe –gik igen i år ”rent ind”, Bueskydning med DJ’s buevogn,
schweisshunde, Michael’s knivmageri, DJ’s laser shot anlæg, gevirværksted og
luftbøsseskydning var arrangementerne som igen iår var velbesøgte.
Omkring vores jagter i kommunens plantager, så var alle pladser besat, hvilket er
en stor tilfredsstillelse – der falder nogen få deltagere fra og nye kommer til…

Jens Erik Sørensen stillede spørgsmål til hvorfor vi som de eneste lukkede
flugtskydningsbanen ned den lørdag hvor der er kommunemesterskab i flugtskydning.
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Det vil virke mere OK at gøre dette hvis alle baner gør det samme.
Formanden vil tage punktet op d. 22. marts hvor der er formandsmøde i Jægerrådet.
3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
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Niels Langerhuus spurgte:
Hvordan kan det være at der ikke er flere kontingentindtægter, når der tidligere er
besluttet på generalforsamlingen at der skal være en stigning på 100 kr. pr. ordinært
medlem?
Bestyrelsen lovede at finde ud af dette, da man ikke umiddelbart kan se årsagen hertil.
Regnskabet godkendt
4 Indkomne forslag
Vedtægtsændring
Bestyrelsen har foreslået vedtægtsændringer iht. anbefaling fra DJ’s jurist Mikala Høj
Laursen:
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Forslaget om vedtægtsændringerne blev godkendt.
5 Fastlæggelse af kontingent
Ingen ændring
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirk Svensson – ønskede ikke genvalg
Hans Erik Mortensen - genvalgt
Kim Madsen - genvalgt
Lene Damsgaard nyvalgt bestyrelsesmedlem (tidligere 2den suppleant)
Brian Blom nyvalgt bestyrelsesmedlem

7 Valg af suppleanter
Mads Langerhuus nyvalgt 1ste suppleant
Det var ikke muligt at finde en ny 2den suppleant i forsamlingen, derfor tilkendegav
bestyrelsen at man kørte videre med én suppleant.
8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Sven Winkler foreslået og valgt som revisor – og Richard Pedersen foreslået og valgt
som revisorsuppleant.
9 Eventuelt
Orientering om klubhus og flugtskydningsbane
• Vi har i efteråret fået en afklaring med Forsvaret omkring en ”erstatning” hvis de
nogensinde skulle gå hen og ”tage området fra os” når der er bygget nyt klubhus
og nye skydebanefaciliteter.
• Forsvaret har også meddelt at de accepterer/ godkender den løsning vi får afklaret
med den stedlige myndighed (Varde Kommune), så de er ikke længere
”flaskehalsen” ☺
• Vi har ligeledes været i en længere dialog med Varde Kommune omkring
placeringen af banen og de har tilkendegivet at vi skal blive på nuværende
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•

placering, for at kunne få godkendt projektet, idet området er udpeget som Natura
2000 område.
Vi afventer pt. tilbagemelding på en ”Landzoneansøgning” samt en ansøgning om
byggetilladelse af et midlertidigt klubhus.
Vi påregner at sætte en ombygget 20” container ud på banen snarest, som skal
rumme vores kiosk samt lager samt at få bygget en tilbygning til denne.
Gør endelig flugtskydningsudvalget opmærksom på at du gerne vil hjælpe –
vi får travlt inden d. 3. marts hvor banen åbner!

Klæget
Tilbud på klægleje på 12.000 løber endnu 3 år – derfor blev det besluttet at endelig
stillingtagen tages op senere.
Mårhundeindsats
Sidste år blev der reguleret godt 1200 mårhunde (MH) i Danmark, hvilket er godt 3
gange så mange som året før. Vi har alle en opgave at gøre, hvis vi fremadrettet vil
drive jagt på småvildt herhjemme. Formanden orienterede om hvad
”Juelsmindebanden” har sat iværk for at komme MH til livs og foreslår at man tager
teten op. Der arrangeres bla. møde med Varde Kommune og Naturstyrelsen for at
sætte aktiviteter i gang omkring regulering, så følg med i de informationer som
kommer frem.
Jens Erik Sørensen forespurgte formanden om hvad samarbejdet mellem VOJ og De
Danske Veteraners Jagtforeninger (DDVJ) havde bibragt. Formanden svarede at det er
begrænset hvad vi umiddelbart har fået op at stå, udover at alle vores nye
medlemsskaber i foreningen har hjulpet dem i gang. DDVJ har arbejdet med sine
vedtægter og man har også haft arrangeret bl.a fasanjagter for medlemmerne.
Lørdag den 3.3. kl 12.30 åbner skydebanen, hvis nogen gerne vil se den…
Hjælperfesten i februar blev aflyst, da der desværre var alt for mange af vores hjælpere
som ikke kunne deltage - der vil snarest forsøges at arrangere en ny dato.
Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.
Tak til Sven for god indsats som dirigent – generalforsamlingen honorerede dette med
en klapsalve.
Årets Jæger
Ingen udnævnelse i år, da bestyrelsens eneste kandidat havde meddelt at
vedkommende ikke ønskede at modtage hæderen. Da ingen andre kandidater var
foreslået af medlemmerne blev bestyrelsen enige om at man ville undlade denne
udnævnelse.
Kragepokal
Erik Mathiasen vandt denne igen med 28 par ben.
Varde og Omegns Jagthornslaug truttede farvel og på gensyn.
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