Lejre Jagtforening - beretning generalforsamling 2019
Mindeord: Ære være Deres minde.

Bestyrelsens arbejde:
Ved sidste års generalforsamling gjorde jeg det klart at det for mit vedkommende kun ville blive 1
år på formandsposten. På den baggrund var bestyrelsens opgave klar. Aktiviteterne skulle fortsætte
uændret samtidig med at kompetencer skulle videregives bredt, så Lejre Jagtforening kunne
fortsætte på samme niveau. Jeg synes det er lykkedes på fornuftigvis. Opgaver er blevet uddelegeret
og løst tilfredsstillende. Generelt vil jeg takke alle i bestyrelsen og suppleanterne til bestyrelsen for
en solid indsats.
Deltagelse ved kredsarrangementer:
Jeg deltog i Jægerforbundets kredsmøde i Borup i marts måned. Det er altid spændende at deltage
heri med tillidsfolk fra halvdelen af Sjælland og lytte til Landsformandens beretning om arbejdet i
Jægerforbundet. Jeg fik desværre ikke andre med fra Lejre Jagtforening. For mig er netop deltagelse
i disse møder en væsentlig kompetence som gerne skulle videregives. Jeg håber fremtidens folk i
Lejre Jagtforening lægger sig i selen, at vil man påvirke tingene og have indflydelse - må man vise
sig hvor mulighederne er til stede herfor.
I november deltog Pierre og jeg i et orienteringsmøde med kredsens repræsentanter i
Jægerforbundets strukturudvalg, som arbejder med oplæg til en ny organisationsstruktur. Og hvad
har det så med os at gøre.
Sagt rent ud har der de sidste 10 - 12 år været visse problemer i Jægerforbundets organisation:
- dels i samarbejdet mellem organisationens led og embedsmandsværket
- dels et vigende medlemstal og manglende interesse for at engagere sig
Især det sidste mærker vi også i vores forening. Vi talte om det sidste år på generalforsamlingen. Og
det er stadig et problem.
På mødet kom der ikke noget nyt frem. Tværtimod havde vi opfattelsen af, at problemerne blot
kørte videre og en beslutning om ny struktur skulle trumfes igennem, bl. a. ved at undertrykke
medlemsdemokratiet. Både på mødet her og i landets andre områder er der sagt fra.
Vi vil have medindflydelse. Det har landsformanden nu meldt ud i en nytårshilsen, at det får vi.
Medlemsforhold
Vores medlemstal ligger p.t. nogenlunde uændret omkring 125. Af dem er ca. 20
kursistmedlemmer, og her ved vi at hovedparten af dem glider ud når der skal betales. D.v.s. at den
fornyelse, som gerne skulle være der udebliver.

Mange vil ikke betale, hvad det koster at være medlem af Danmarks Jægerfobund. Derfor har flere
foreninger indført "skuffe medlemskaber". Det har vi sådan set også med - "Lejre Jagtforenings
Venner". Jægerforbundet har klart henstillet til lokalforeningerne at afvikle disse medlemskaber.
Bestyrelsen har drøftet dette og besluttet at parere ordrer med en beslutning om:
1. Der optaget ikke nye medlemmer i Lejre Jagtforenings Venner
2. De nuværende medlemmer forbliver som støttemedlemmer uden DJ-medlemsrettigheder
Det ændrer for så vidt ikke tingenes tilstand. Men DJ skal vide, at en væsentlig forudsætning for at
vende medlemsudviklingen er et lavere kontingent og det kan kun opnås ved drastiske nedskæringer
og slankekur for organisationen.
Et par punkter længere fremme i dagsordenen skal der vælge nye mennesker til opgaverne i
foreningen. Vi kommer til at mangle et par stykker, gerne med IT- og regnskabskompetencer - men
alle er brugbare.

Arrangementerne i foreningen:
I februar 2018 blev der afholdt 2 ræve reguleringer fra foreningens grave. I forgangne sæson blev
der ikke skudt eller set ræv i gravene. Tak til Mogens Nolte og Lars Ole Pedersen, hvor vi har
gravene liggende og tak til Christian Bager for engagementet som terræn- og hundefører samt Helge
arrangør for foreningen.
I februar havde vi en velbesøgt og hyggelig foreningsaften, hvor vi satte fokus på at bruge mest
mulig af vildtkødet i spiselige retter. Dejligt at opleve mange også havde taget deres bedre halvdel
med til aftenen. Tak til Kaj Simonsen for en væsentlig del af slæbet for denne aften.
For hundedressurens vedkommende blev 2018 en gentagelse af 2017. Kun 1 tilmeldt hund, hvorfor
kurset blev aflyst. I 2019 henviser vi til kurserne i Hvalsø/Osted og Bramsnæs. Og det vil nok også
være løsningen de kommende år - indtil der evt. viser sig nye behov. Så må vi tage den derfra.
Vi havde i foråret 2 riffelindskydninger på Ryegårds skydebane begge gange med 26 deltagere. Det
var rigtig tilfredsstillende. For at skærpe interessen for deltagelse havde Svend Jensen doneret en
bukkejagt/buk som præmie i et arrangeret lotteri blandt deltagerne i indskydningen. Mogens Olsen
blev den heldige vinder af lotteriet. En stor tak til Svend for den generøse donation. Og tak til
instruktørerne på banen, Poul Erik, Sten Bertelsen og Pierre.
D. 16. maj havde vi traditionen tro pralemorgen - denne gang med bare 4 deltagere og ingen bukke.
Det er yderligere en reduktion i forhold til tidligere år. Måske bør vi overveje en anden form for
pralemorgen eller helt aflyse den..
I begyndelsen af maj havde vi indskydning af salonrifler som optakt til rågereguleringen. Der var
omkring 10 til indskydningen. Til rågereguleringen havde vi de samme spændende områder at
være på. I vores område fortsætter rågerne med at etablere sig flere steder i bynære zonerr til gene
for beboerne.. De har stor forståelse for vores tilstedeværelse. I alt ca. 15 deltagere var med på 1
eller flere reguleringer Vi har fået den tilbagemelding, at de fleste reguleringer lå om formiddagen,

hvorfor flere var forhindret p.g.a. arbejde. Det tager vi til efterretning. Der blev skudt ca. 400 råger.
Stor tak til Steen Lange for indsatsen med at styre aktiviteten.
Bestyrelsen har drøftet og undersøgt indberetningspligten til Vildtudbyttestatistikken for regulerede
rågeunger. Det er lodsejeren, der får tilladelsen, som indberetter - skytterne skal ikke
indberette. Dette gælder for alle regulerede arter, som kræver særlig tilladelse fra SKOV- og
Naturstyrelsen.
Haglskydningen har været en succes i sæsonen. Der er gennemført skydetræning på Delgreens
skydebane, hvor 6 af vores medlemmer deltog. Tak til Per for dit ihærdige arbejde med denne
aktivitet. Danmarks Jægerforbunds mobile skydevogn er kommet godt i gang igen. Vi havde 20
deltagere med på Lars Ole Pedersens mark i august med en meget positiv oplevelse. En prøvelse i
oplevelsen var at instruktørerne på skydevognen ikke længere har patroner med og ikke må
forhandle patroner. Der blev vist nok tømt godt ud i deltagernes skuffer og skabe. Tak til Lars Ole
Pedersen for lån af terræn og Niels Fribo for arrrangementet. I Jægerrådsskydningen i Hvalsø i juni
deltog vi med 3 mand. Endelig har der været tilbudt skydning 5 gange på Skovbos skydebane. De 4
blev gennemført med gennemsnitlig 4-5 deltagere. Den 5. aflyst p.g.a manglende tilslutning. Tak til
Kaj Simonsen for en stor indsats.
Jagttegnsundervisningen blev også gennemført i den forgangne sæson. Vores undervisere klarer det
faglige dygtigt - Lejre Jagtforening det administrative. I januar - april gennemførtes et hold med 15
deltagere. Et nyt hold er under opstart netop nu med 8 deltagere. Tak til vores jagttegnsundervisere
Torben og Flemming, og til Per Rønde fra Lejre Ungdomsskole for det god samarbejde.
Lad mig tilslut sige tak til samarbejdspartnere og losejere, som stiller lokaler og arealer til rådighed
for vores aktiviteter.
Tak til jer medlemmer for interesse og opbakning til vores aktiviteter.
Tak til alle i bestyrelsen og til suppleanterne. Hver især har vi vores opgaver og roller, som alle er
vigtige for at få det hele til at fungere.
-------------------------------------------

