
 
 

 

Rekylen light  

 

Da omkostningerne stiger på alt, og vi som jagtforening skal være miljøbevidste, har 
vi udsendelse af rekylen under overvejelse 

Men I får lige denne informationsskrivelse omkring vores planlagte aktiviteter og 
jagter for sæsonen 2022/23 

 

Derudover vil også opfordre til jer til at besøge vores hjemmeside 

 www.stilling-jagtforening.dk  

 som vi løbende opdatere med nye aktiviteter, vi vil også opfordre jer tilmelde jer 
vores sms og mail service, så vil i blive orienteret omkring nyheder, samt i vil få en 

påmindelse når eventet nærmer sig afholdelsen.  

 

Først kommende aktivitet er:  

Mad og vin 

Stilling Jagtforening har igen i år fornøjelsen at byde de kendte stjernekokke Jan og 
Anders velkommen til at forestå en udsøgt middag med tilhørende fantastiske vine. 

Prisen er 200 kr pr deltager for både vin og mad. Der vil blive serveret mad og 
udskænket vine så længe de 200 kr rækker. Er der så nogle særligt tørstige deltagere 

med, kan de få lov at købe ekstra flasker. 

Vi glæder os til at se jer til en fantastisk aften. 

Sted: Jægerhuset, Teglgraven 1, 

Tilmelding til Anders på acsnorholm@gmail.com eller på tlf. 4056 6660 

Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet da der er begrænset plads i 
Jægerhuset 

 



 
 

Generalforsamling 2022 i Stilling Jagtforening 

Som noget nyt afholdes der amerikansk lotteri, med store gevinster, herunder 
lodder med mulighed for at vinde store pengebeløb, nyt haglgevær med tilhørende 

skydeinstruktion, samt en masse andre præmie.  

 Mandag den 24. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Udvalgenes beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 15. 
oktober 2022) 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af formand – på valg er Morten – ønsker ikke genvalg. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – På valg er Jan ønsker ikke genvalg og Christian 
der ønsker genvalg. 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter – På valg er Helle der ikke ønsker genvalg. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert 
Nielsen suppleant) 

11. Valg af udvalg 

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 15. oktober 
2020) 13. Eventuelt 

Der vil igen i år blive serveret et måltid mad, vi ved endnu ikke hvad. på foreningens 
regning, spisningen starter 1 time før generalforsamlingen altså kl. 18.30 

 tilmelding til Morten Jacobsen på tlf. 93 99 05 91 eller 
formandstillingjagtforening@gmail.com senest den 15. oktober efter først-tilmølle-

princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset. 



 
 

Jagter i Skanderborg Kommune 2022/23 

 

Dato Jagt Jagtleder Tilmelding Mødetid Mødested Betaling 
kontant 

03-09-22 Andejagt Uffe 
Jakobsen 

Dirk 
Andersen 
22895091 

Kl 05.00 Vester Mølle kr 30,00 

14-09-22 Andejagt Paw Frost Dirk 
Andersen 
22895091 

Kl 18.30 Vester Mølle kr 30,00 

24-09-22 Andejagt Dirk 
Andersen 

Dirk 
Andersen 
22895091 

Kl 05.30 Vester Mølle kr 30,00 

08-10-22 Ande- og 
skovjagt 

Torsten 
Egebirk og 
Karsten 
Kongeaa 

Karsten  
Kongeaa 
42326521 

Kl 06.00 Vester Mølle kr 50,00 

19-10-22 Andejagt Karsten 
Kongeaa 

Karsten  
Kongeaa 
42326521 

Kl 16.30 Vester Mølle kr 30,00 

12-11-22 Grøn jagt 
(publikums-
jagt) 

Ronni 
Johanneson 
og Dirk 
Andersen 

Dirk 
Andersen 
22895091 

Kl 08.00 Stilling kr 50,00 

10-12-22 Ande- og 
skovjagt 

Bryan 
Clifford og 
Karsten 
kongeaa 

Karsten  
Kongeaa 
42326521 

Kl 07.00 Vester Mølle kr 50,00 

14-01-23 Skovjagt 
med Gule 
ærter 

Uffe 
Jakobsen og 
Karsten 
Kongeaa 

Karsten  
Kongeaa 
42326521 

Kl 09.00 Stilling Kr 100,00 
(incl. Gule 
ærter) 

 


