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 Referat fra generalforsamling 2021 i Stilling Jagtforening 
Torsdag den 28. oktober 2021, kl. 19.30 i Jægerhuset 

 
 Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Udvalgenes beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag  
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af formand (ikke på valg)  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Knud Johansen, Lars Hulsig Nielsen og 
Susanne Rye Laursen) 
9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Dirk Andersen og Helle Hansen) 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert 
Nielsen suppleant) 
11. Valg af udvalg 
12. Fighterpokalen  
13. Eventuelt 
 

I alt 22 medlemmer var mødt. 
 
Morten bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. 
 
Ad. 1.Valg af dirigent 
Hjalmar blev foreslået og valgt som dirigent. 
Hjalmar konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iht. vedtægterne.  
 
2. Formandens beretning 
En beretning skal jo normalt være fra perioden fra sidste generalforsamling, men da 
corona jo desværre gjorde at generalforsamlingen 2020 først kunne afvikles i juni 2021, 
vil beretningen være lidt mere om visionerne med Stilling Jagtforening. 
 
Morten overtog formandskabet i en veldrevet og velkonsolideret jagtforening, og igen 
tak til Kristian for at springe til for at navigere os igennem corona perioden på bedste 
vis.   
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Med hensyn til corona, så lader det til der er kommer en bølge mere, Stilling 
Jagtforening vil til enhver tid vil efterleve de krav der kommer fra regeringen og 
sundhedsstyrelsen.  
Bestyrelsen har nået at afholde et par gode møder, og haft nogen gode dialoger 
omkring udviklingen i Stilling Jagtforening, men også omkring vilkårene for jagten i 
Skanderborg Kommune. 
Kigger vi på vores jagtforening først. 
Lidt tal, vi er 340 medlemmer i dag, (heraf 19 kvinder) dog formår vi ”kun” at der 
møder 5% op til generalforsamlingen, ca. 40% er fra 0-49 år, ca. 60% er fra 50-89 år  
Igen kigger vi rundt på forsamlingen, så ”burde” den ”yngre” dele af medlemmerne 
udgøre et større fremmøde.  
Kigger vi så på udvalgene og på de personer der ligger et kæmpe stykke arbejde i 
Stilling Jagtforening, så kan vi jo også se at det primært er den ”gamle” garde, og 
ingen tvivl om vi er utrolig glade for at I gider det, så en stor tak for det.  
MEN vi er nødsaget til at se hvordan vi kan få aktiveret de yngre kræfter noget mere i 
foreningen, både for at aflaste den ”gamle” garde, men også for vi kan udvikle 
foreningen. 
Derfor har vores ung-og nyjæger udvalg søsat tiltag, bl.a. ved målrettet at inviterer de 
unge til aften møde her i klubhuset, for at fortælle at det ikke er så farligt at involvere 
sig mere i foreningen. Så det håber vi meget på kommer til at bære frugt. 
 
Klubhuset – og arealerne. 
Der er ingen tvivl om vi skal have gjort noget ved vores klubhus, hvis det ikke bare 
skal gå til, derfor bliver der også nedsat et udvalg der specifikt tager hånd om det, der 
skal bl.a. søges nogen fonde, og så må se hvor meget vi kan komme afsted med at lave.  
Nu skal vi også lige have overstået kommunalvalget, da kommunen jo har stor 
indflydelse på hvad vi må hernede.  
 
Jagter i Skanderborg Kommune.   
Vi har fået nye arealer, hvor der har været afholdt et par jagter, og Kaj vil senere 
komme ind på hvordan det er gået på dem.  
Derudover kunne vi godt tænke os at vi fik en dialog med de øvrige jagtforeninger i 
Skanderborg Kommune, så vi i fællesskab kunne komme til kommunen, med ønsker 
om bedre vilkår for jagten og naturen i kommunen. For vi er mange foreninger der slås 
om de midler der er til rådighed. Men det er alt sammen noget formanden og den nye 
bestyrelse skal i gang med at arbejde på efter i aften. 
 
Morten håber dog stadig på at både unge og gamle, vil fremkomme med deres ønsker 
og ideer til hvad der kan gøre vores forening endnu bedre, og dermed være med til 
sikre vi er den mest attraktive jagtforening i Skanderborg Kommune.  
 
Til slut, skal der lyde en stor tak til Susanne, som har valgt at ”stoppe” som 
bestyrelsesmedlem i Stilling Jagtforening, Kasserer var vel din officielle titel, men 
derud over har du været inde over rigtig mange ting, og har bidraget med rigtig meget 
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andet til foreningen. Selv om Susanne tager en pause fra bestyrelsesarbejdet, så har 
hun indvilliget i stadig at være tovholder på nogle af vores igangværende projekter 
omkring web- og facebookside - tak for indsatsen igennem mange år. 
 
Morten sluttede af med et ”Knæk og Bræk” til alle i foreningen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Udvalgenes beretning 
 
Hundeudvalg – Ole Kidmose 
Apporterings-træningen startede som sædvanlig omkring 1. august. 
Den var lidt tynd besat, men forløb uden de store gnidninger. 
Afslutningen var derimod godt besat. 
I åben klasse var der 9 der deltog og af dem var der 8 som bestod. 
I ung-hunde klassen var der kun 2 der deltog, hvoraf den ene bestod. 
Amanda pokalen tildeles til den hund over 7 år som opnår flest point. 
Den blev vundet af Kaj Rye med Morgan. 
Vores lille ekstra konkurrence med at apportere 7 forskellige emner på tid, 
blev vundet af Ole Kidmose med Hachi. 
Dagen sluttede med at Ida & Kirsten havde grillet pølser og der blev serveret 
en øl eller vand. En stor tak til alle. som har medvirket til, at vi har kunnet få det hele 
til at fungere. Der blev som tak, uddelt et par flasker vin til alle. 
 
Vores instruktør Uffe Jensen udtræder af vores udvalg pga. tidsnød. 
En stor tak til Uffe for indsatsen. 
 
Der arbejdes med nogle ændringer i vores points-system til vores afslutninger, 
samt vi ændrer nok systemet med drikkevarer efter træningen. 
Nyt om dette når forårsprogrammet foreligger straks i det nye år. 
 
Aktivitetsudvalg – Morten,  
Der er vildtspil den 21. november. De kommende klubaftner i det nye år vil komme til 
at indeholde indlæg om fx våben, kikkert valg, våben vedligehold etc. 
De seneste arrangementer: Sjov skydning hos Anders og Vildt og Vin var begge gode 
og velbesøgte. 
 
Flugtskydningsudvalg – Susanne 
Skydevognen har været udlejet 2 gange og ellers kun brugt til elevskydning og 
skydning hos Anders. Forslag til samarbejde med Skanderborg Jagtforening om at få 
noget fælles flugtskydning. Bestyrelsen arbejder med muligheden for et samarbejde. 
Vi er velkomne hos Anders flere gange hvis det ønskes. Kaj gør opmærksom på at Ry 
Jagtforening har en skydebane, hvor det måske er muligt at skyde eller lave et 
samarbejde.  
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Jagthornsudvalg – Kaj 
Der er for tiden 7 blæsere som spiller i Jægerhuset hver tirsdag fra kl. 19.00.  
Vi vil gerne have flere blæsere, så kom bare. 
I den forgangne sæson har vi ikke deltaget i arrangementer udenfor foreningen 
grundet corona.  
Til april 22 vil vi arbejde på at deltage i mærkeblæsningen i kreds 3. 
Der må gerne komme flere, horn kan lånes.  Jagthornsudvalget står for gløgg aften i 
december. 
 
Jagttegnsudvalg – Morten 
Knud er ved at gøre sidste del af uddannelsen til jagttegnslærer færdig og deltager 
derfor ikke i generalforsamlingen. Der er pt. 4 tilmeldte til kurset i 2022. 
 
Riffeludvalg – Gert 
Hjortepokalskydningen i marts blev aflyst pga. corona, vi prøvede at arrangere en 
skydning i september. Da der ingen tilmeldinger kom blev skydningen aflyst.  
Vi forventer at vende tilbage til 3. lørdag i marts 2022. 
Mærke og indskydninger i Nr. Snede, forløb fornuftigt, pæn tilslutning og godt vejr. 
Indskydninger i Skibby, der har været en pæn tilslutning alle aftner. Det forventes at 
der kommer ændringer omkring baneleje fra 2022. 
Alle jagtforeninger i Skanderborg Kommunes medlemmer kan deltage.  
Fremtiden afklares af riffeludvalg og bestyrelsen. 
Lars Hulsig Nielsen afløser Karl Bjerregaard i riffeludvalget. 
 
Jagtudvalg – Kaj 
Vi har haft 3 andejagter i september, 1 andejagt i oktober samt en ande- og skovjagt i 
oktober. 
Resultatet er 1 gråand i Hylke, 1 gråand i Junges, 1 gråand og 1 måge ved Vestermølle. 
Der har været pæn tilslutning til jagterne, mellem 8 og 18 deltagere pr. jagt. 
Vi var for første gang på vores nye areal ved golfbanen i Hylke, som vi har fået som 
erstatning for den mistede jagt i Dyrehaven og Sorte Sø. Vi har også i Jægerrådet fået 
et nyt område i Hørning, som for nuværende administreres af Hørning Jagtforening. 
Kaj stopper i jagtudvalget efter denne sæson, både i Stilling Jagtforening og i 
Jagtfællesudvalget. Der skal derfor findes nye folk til at stå for det fremover.  
Kaj har også varetaget kassereposten i Jagtfællesudvalget samt kontakten til 
kommunen vedr. fællesjagterne og rågereguleringen. 
Der skal også findes et nyt medlem til Jægerrådet i Skanderborg. 
 
Ungdom- og nyjæger udvalg – Jan 
Et aftenarrangement var planlagt den 21.10, da det var efterårsferie. Arrangementet 
blev rykket til 4.11. Udvalget vil gerne fastholde de nye og unge i foreningen. Hvad 
kan man bruge foreningen til efter at have bestået jagttegnsprøven, haglskydeprøven, 
riffelskydeprøven, jagtetik, praktisk jagt, fællesjagter? 
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Blad/Web/kommunikations udvalg – Susanne 
Susanne overtager posten med hjemmeside, Facebook, Rekylen mv. Der arbejdes i 
øjeblikket på at få flyttet vores hjemmeside over på Danmark Jægerforbunds portal, da 
de tilbyder gratis hjemmeside til foreninger, og vores nuværende side koster godt 
6.000 kr. årligt. 
 
Susanne sørger for at materiale sættes på hjemmesiden og at der oprettes 
foreningsmeddelelser i tillægget til Jæger og på forbundets hjemmeside. 
Det er kun tilsendt materiale der behandles, udvalg kontaktes ikke, men er selv 
ansvarlige for at indsende materialet. Alle udvalg bliver kontaktet med tidsfrister mv. 
 
4. Regnskab 
Susanne Rye gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på 10.713 kr. 
Regnskabet afspejler et corona ramt år med færre arrangementer. Særligt 
jagttegnsundervisningen har kørt på fuld blus med 20 elever, og har bidraget meget til 
årets overskud. 
Det fremlagte reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Indkomne forslag  
Der er ikke indkommet forslag. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Kassereren foreslår kontingentet til lokalforeningen uændret på 175 kr. 
Forslaget blev godkendt uden kommentarer. 
 
7. Valg af formand (ikke på valg)  
Formanden er ikke på valg. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Knud Johansen, Lars Nielsen og Susanne 
Rye Laursen) 
Knud Johansen og Lars Hulsig Nielsen blev genvalgt. 
Charlotte Vissing blev foreslået og nyvalgt til bestyrelsen. 
 
9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Dirk Andersen og Helle Hansen) 
Dirk Andersen og Helle Hansen blev genvalgt som suppleanter. 
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert 
Nielsen suppleant) 
Ingvard Pedersen blev genvalgt som revisor og Gert Nielsen blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 
 
11. Valg af udvalg  
Bestyrelsen ønsker flugtskydningsudvalg og riffeludvalg sammenlagt til ét udvalg 
med ansvar for al skydning også gerne bueskydning. 
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Bestyrelsen ønsker nedsat et husudvalg. Anders Sørensen er formand for udvalget, 
yderligere medlemmer skal findes. 
I det nye år mødes bestyrelsen med alle udvalg, hvor ovennævnte vil blive diskuteret. 
 
Øvrige udvalg supplerer sig selv efter behov i årets løb. 
 
12. Fighterpokalen  
Da Kaj kun har haft den siden juni beholder han den yderligere et år. 
 
13. Eventuelt   
Anders spørger efter medlemmer der kan hjælpe i forbindelse med opretning af huset. 
Kontakt til Anders. 
 
Jagtforeningen er ikke politisk, men der er kommunalvalg. Da vi havde forhandlinger 
med kommunen omkring jagten, var konservative og venstre de eneste der støttede 
jagten. Vi har et medlem der opstiller for venstre. 
 
Dirigenten afsluttede mødet og Morten takkede for fremmødet samt god ro og orden. 
 
Herefter var der kaffe og småkager. 
 
Referent: Susanne Rye Laursen 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


