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Dagsorden: 

1 Valg af dirigent. 

2 a  Formandens beretning. 

2 b  Beretning fra underudvalgene – Hund, Riffel, Jagt, Flugtskydning og info. 

3  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

4 Indkomne forslag. 

5  Godkendelse af nye underudvalg. 

6  Fastlæggelse af kontingent. 

Pause. 
 
Uddeling af jubilæumsdiplomer. 

7  Valg af formand. På valg er Thomas Skifter, modtager genvalg. 

8 Valg af sekretær. På valg er Anders B. Christensen, modtager ikke genvalg 

9 Valg af formand for jagtudvalg. På valg er Kenneth, modtager genvalg 

10 Valg af formand for riffeludvalg. På valg er Per Wissendorf, modtager genvalg 

11 Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 

 På valg er: 

 

1. Revisor – Karsten Jacobsen. 

2. Revisor – Jørgen Steffensen. 

1. Supplant – Henrik Thorhauge 

2. Supplant – Henrik Blendstrup 

12 Eventuelt. 
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Referat 
 
1. Valg af dirigent 
 
Henrik Blendstrup blev valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter han gennemgik dagsordenen, som 
efterfølgende blev godkendt. 
 
 
2A. Formandens beretning 
Formanden indledte sin beretning med 1 min. stilhed for vores faldende kammerater. Herefter fortsatte han 
beretningen med at kigge 1½ år tilbage på en tid, der har krævet utrolig meget af alle udvalgsformænd, 
bestyrelsesmedlemmer og sidst men ikke mindst medlemmerne. Restriktioner, afstandskrav, håndsprit osv. osv. 
Vi har alle skullet holde tungen lige i munden for at kunne afholde noget for jer, og hele tiden med et øje på, hvad 
der nu var tilladt og for hvor mange. Så posen er blevet godt rystet, og der er blevet opfundet nye tiltag, noget som 
har virket rigtig og andet som ikke skal prøves igen. Men I skal vide vi har gjort det så godt vi kunne - der er ingen 
der har siddet på deres hænder og ventet på det gik over. 
 
Forud for denne generalforsamling havde vores mangeårige sekretær meddelt, at det var tiden til at finde en afløser 
for ham, vi takker for det kæmpe engagement og mange års tro tjeneste.  
 
Vi har i mange år kæmpet en strid kamp om at få lov til at afvikle haglskydeprøven, dog uden held - indtil i år. 
Den 18. september 2021 er vi vært her på banen for denne prøve, det ser vi naturligvis meget frem til og håber det 
kan blive en tilbagevende begivenhed. Jeg tror også flugtskydningsudvalget har været glade for det, men det kommer 
de selv ind på.  
 
En opgave vi i fremtiden vil dyrke lidt mere, er alle de fonde som er derude. Vi har tidligere haft held med disse, men 
der er mange der kan søges og vi vil gøre lidt mere i dette. Eks. har vi søgt ELRO-fonden om midler til at udvide 
terrassen og få lavet et bålsted. Det er og bliver vi meget glade for med tiden. Som I også kunne se herude lå der 4 
både til jagtudvalget/ny jægerne disse er også søgt igennem fondsmidler.  
 
Spørgsmål til formandens beretning 
Det er ikke meget, du kom ind på alt det rod og ballade der er i hovedforbundet. 
 
Svar: Nej, det har du ret i, men vi drøfter det ofte i bestyrelsen og det er begrænset, hvad vi kan gøre her fra 
Randers.  
 
Beretningen blev godkendt. 
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2B. Beretning fra underudvalgene 
 
Hundeudvalget v/Peter Schmidt 

Vi har lige som de andre udvalg lidt under de nedlukninger pga. Corona. 
Forårstræningen - aflyst. 
Hvalpetræningen - aflyst, da kurset måtte medtage 5 deltagere. 
Vintertræning - aflyst. 
Samme med Markprøve og Schweisstræning. 
Udover de hold som blev lukket ned eller aflyst, som naturligvis har været virkelig træls, så har det været svært at 
holde en indtjening, da der stadig skulle bruges vildt til at træne med og der kun har været en lille indtjening.  
Så vi ser frem til et mere normalt år med masser af hunde på holdene og mulighed for at lære fra os. 
 
Vi har brugt lidt ekstra tid på vores ræveanlæg. Vi har jo en fin bane fra dengang, vi måtte bruge rigtige ræve på 
banen. Nu er der kommet nye regler om, hvordan disse anlæg kan tage i brug igen, hvilke retningslinjer vi skal 
arbejde efter, og hvordan vi skal lave anlægget om, således vi kan bruge den mekaniske ræv. 
Vi har over flere gange været i dialog med hovedforbundet og bl.a. ytret ønske om, at vi gerne ville i betragtning til 
en mekanisk ræv, da en sådan er temmelig kostbar. Efter lidt kolbøtter viste det sig, at hovedforbundet havde 
udnævnt os til at være et af de steder, hvor der var gravcenter med mulighed for træning på disse. Så det er jo vældig 
fornemt. Lørdag den 21. august 2021 kunne vi holde indvielse af anlægget, og få rigtige hunde i gangene. Det bliver 
et spændende projekt at følge. 
 
Som noget nyt laver vi et hold til stående hund. Det kommer i den nye sæson.  
  
Spørgsmål til beretning 
Hvordan er mekanikken i sådan en mekanisk ræv? 
 
Dette blev forklaret og der blev lagt op til, at man kunne se den ude på terrassen hvor den var stillet op til demo.  
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Riffeludvalget v/Per Wissendorff,  

Jeg har svært ved af fortælle ret meget, da vi ikke har fået lov til en hel masse i år, da banerne ligger under forsvaret 
er det dem, der har sat retningslinjerne sammen med de øvrige myndigheder. 
Vi har fået banen godkendt til mørkeskydning, det er godt, men vi har så til gengæld ikke fået ekstra skydetid så dette 
kan praktiseres, så her er vi lidt tilbage til start, men vi prøver at arbejde på at få lov til mere.  
De få skydninger vi har fået lov til at afholde, var der meget lille tilslutning til, så det håber vi bliver bedre, når vi 
åbner op igen. Til den nye sæson kan vi så få glæde af de sponsor gaver, vi har i form af ekstra skydeudstyr. 
(indskydningsbænk, skydestok m.m.)  
 
Spørgsmål til beretning 
Kan der arrangeres en tur til løbende vildt igen? 
 
Svar: Det har vi jo haft tidligere og der er ingen problem i at tage det op igen, hvis der er opbakning til det. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Jagtudvalget v/Kenneth Sørensen 

Vores arrangementer starter jo i slutningen af jagtsæsonen 2019-20 og til den sidste fællesjagt havde vi 28 med på 
jagt og havde en herlig dag. På første fællesjagt i 2020-21 sæsonen måtte vi have 25 deltagere med. Vi havde en 
jagt, hvor vi gjorde rigtig meget ud af at passe på hinanden og det gik fint - det var besværligt men det gik rigtig 
godt. Derfra gik alt i spunk. De resterende jagter blev aflyst.  
Vi fik lavet nogle riffelhold, der måtte kigge efter dyr i vores spulefelt, det gik til held for et par stykker, men vi ville 
hellere have fællesjagt som vi plejer. 
 
Havnen har haft lidt udfordringer med at holde vandet i spulefelterne, når de har spuler ind, derfor er der gravet 
kanaler til vand i spulefelterne. Det har vi benyttet til at lave et projekt sammen med friluftsrådet, hvor vi bl.a. har 
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sat duck tubes op og vi har set ællinger i området - flere end vi plejer, så det har været spændende at prøve. Nu 
håber vi, det kan blive til en god andejagt.  
 
Vi har også søgt om midler ved Friluftsrådet til bobler/både og har fået 4 stk. De ligger herude, så gå ud og kig dem 
i pausen. Vi håber at kunne lave lidt fjordjagt med dem.  
 
Mårhunde - Der er kommet en klausul på vores jagtkontrakt om, at man gerne så en indsats mod mårhunde. Det er 
desværre ikke lykkedes, at få et hold på benene til at starte på at regulere dem. Kommunen er ellers meget villig til at 
hjælpe med terræn, men vi arbejder stadig på sagen. 
 
Spørgsmål til beretning 
Hvor mange skal der være før et hold kan etableres? 
 
Svar: 3-5 stykker. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Flugtskydningsudvalget v/ Henning Mejl 

Lige som de andre udvalg, så har Corona heller ikke været så sjov for os. 
Vi forsøgte at åbne, da vi måtte det igen, men det blev med så mange restriktioner, at ingen kunne finde ud af dem, 
og folk holdt sig væk.  

Vi har i udvalget haft lidt udskiftning og kunne derfor godt bruge nogle flere eller nye hænder, så hold jer ikke 
tilbage. 

Som formanden fortalte, så har vi fået haglskydeprøven ud til os i år. Det er spændende og vi har set rigtig mange 
nye ansigter herude, som naturligvis skal prøve vores bane inden de skal til prøve, så vi har haft utrolig travlt den 
seneste tid.  

Som tidligere har vi en skydning til jul, hvor vi skyder om vin og ænder, det plejer at være rigtig hyggeligt, og vi 
håber at kunne afholde den i år 2021.  

En af de helt store ting i udvalget og på banen er vores banepølse. Den er nu skiftet til en fra ”slawteren” i Tørring. 
Det er ikke med rolig hånd vi skifter ud, men det er en fantastisk pølse så kom ud og få en.  
 
Spørgsmål til beretning: 
Iver - input vedr. støvsugningsprojekt. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Blad og sponsorarbejde  

Lokalbladet udkom, som vanligt, i slutningen af januar. 28 sider med lokal ”sprøjt” og lidt annoncer.  
Vi havde for ca. 9.500 kr. annoncer i det blad vi lavede i år, hvilket dækker en pæn del af de ca. 15.000 kr. det koster 
at lave bladet, så stor tak til sponsorerne.  
 
Bladet bliver ikke bedre end det, der er i det og har I inputs så kom endelig med dem. Det gælder også inputs til 
vores www. den er lidt statisk, det er måske okay, men lidt mere liv her ville være godt. 
 
Reklamevæg. 
Der er pt. 2 pladser tilbage, så kom frisk og få de sidste pladser. 
Tag en snak med Peter Møller, hvis det kunne være noget for jer.  
 
Facebook. 
Lever lidt sit eget liv, da der er mange, som kan interagere på den og der kan sommetider være lidt anarki. Men stor 
ros til alle brugere, I er gode til at holde den gode tone, så bliv ved med det.  
 
Spørgsmål til beretning 
Vi har to Facebook grupper kan disse ikke slås sammen? 
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Svar: Vi har en Facebook gruppe og en Facebook side, disse to kan forskellige ting. Den ene bruges b.la. til at 
booste annoncer, det kan den anden ikke. Men da vi kom på Facebook, for lang tid siden, var der ikke så meget der 
hed at booste opslag, så her blev der blot oprettet noget og det kom så til at give bagslag her 10 år senere. Vi vil 
gerne, hvis det på et tidspunkt kan lade sig gøre, ligge disse to sider sammen.    
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v/René Hjorth 

Vi har søgt Corona tilskud til hele foreningen, og fik bevilliget 28.348,00 kr., hvilket er kommet 3 udvalg til gode. 
Det har været en kæmpe hjælp i en voldsom svær tid og betyder, at vi kommer ud af 2020 uden et blodrødt regnskab. 

Vi har på det seneste kæmpet en del med vores bank. Senest påfund er, at pr. 1/11-2021 tager de ikke mod kontanter, 
medmindre vi har en aftale om dette og naturligvis betaler for det. 

Mht. medlemstallet, så er vi d.d. på 455 medlemmer i Kronjyllands Jagtforening. Vi har set, som mange andre 
foreninger, at folk stille og rolig siver ud af bagdøren, men vi er heldigvis ikke så voldsomt ramt. Vi skal værne om 
vores medlemmer, sørge for der tilbydes, hvad de efterspøger, og så levere nogle rammer som medlemmerne 
udfylder.  
 
Se bilag 1. 
 
Spørgsmål til beretning: 
Var det ikke på tide at kigge efter ny bank? 
 
Svar: Jo, vi har i foråret haft kontakt til 3-4 forskellige banker, men de har lavet et tilbud til os, som matcher det vi 
har i dag, så de er lige så trælse.  
 
Vi er faktisk gået et skridt længere, da vi tænker det ikke kun er vores lille forening, som synes det er vældig træls at 
eks. skulle betale 500,- kr. pr. bankkonto om året (vi har 8 kontoer). Penge som ikke gør meget godt for 
medlemmerne, men luner i bankens kasse. Så vi har skrevet et brev til kommunalpolitikerne og landspolitikerne, at 
dette ikke er en holdbar sti at gå ned af. Måske kan man hæve dette ved et større firma, men for en mindre forening 
er det et voldsomt indgreb. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
Hvordan sikrer vi en fremtid med vores nuværende klubhus og skydebane, som vi har i dag, samt med de aktiviteter 
vi afholder i dag? 

Svar: Det er et spørgsmål, vi taler meget om i bestyrelsen og et af svarene er måske med en støjvold. 
Vi har med hjælp fra Danmarks Jægerforbund trukket på deres ekspertise til at beregne og fået tegnet dette oplæg.  
Formanden (Thomas Skifter) gennemgik oplægget om en støjvold for enden af vores skydebane, som skal strække sig 
fra sideduerne på jagtbanen og hele vejen frem til trap banen ved klubhuset. 
Volden bliver 8 meter høj og skal hjælpe os med at bevare skydebanen, som den er nu og minimer støjen mod vores 
naboer. Vi har fået tilbudt, at anlægge den uden det koster foreningen noget. Det selskab, der skal bygge den, skal af 
med den masse jord i forbindelse med et vejbyggeri. Den jord som volden bliver bygget af, har klassificering som let 
forurenet, men det har skydebanen også og det skulle ikke skabe problemer for foreningen. 
 

Bestyrelsen bad generalforsamlingen tage stilling til, om bestyrelsen skulle gå videre med dette projekt? Om der var 
opbakning til at lave en hel løsning eller kun en halv løsning? 
 

Bestyrelsen fik fuld opbakning til at gå videre med hele projektet og der var også en del spørgsmål og gode idéer om, 
hvad vi evt. kunne lave i forbindelse med volden.  
 
Se bilag 2. 
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5. Godkendelse af nye underudvalg 
Ingen 
 
 
6. Fastlæggelse af kontingent. 
Ingen ændring af kontingent. 
 
 
Pause 
 
 
Uddeling af 25 års jubilæumsdiplomer til følgende medlemmer: 
Allan Dupont Kjeldsen 
Erik E. Andersen 
Finn Bach Sørensen 
Flemming Fuchs 
Henrik Hjort-Jensen 
Henrik Nielsen 
Iver Thorald Kristensen 
Lars Lykke Sørensen 
Stig Rasmussen 
Sune Krøis 
Desværre var det kun Iver Thorald Kristensen og Erik E. Andersen som var mødt op. 

Tillykke til alle modtagere 
 

7. Valg af formand. På valg er Thomas Skifter, modtager genvalg.  
Thomas blev genvalgt. 
 
 
8. Valg af sekretær. På valg er Anders B. Christensen, modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen anbefalede generalforsamlingen at bakke op om Johanne Støvring som ny sekretær. 
Johanne blev valgt 
 
 
9. Valg af formand for jagtudvalget. På valg er Kenneth Sørensen, modtager genvalg  

Kenneth blev genvalgt. 
 
 
10. Valg af formand for riffeludvalget. På valg er Per Wissendorf modtager genvalg 
Per blev genvalgt.  
 
 
11. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 

På valg er: 
1. Revisor – Anders B. Christensen. 
2. Revisor – Henrik Thorhauge 
1. Suppleant – Henrik Blendstrup 
2. Suppleant – Holger Ryer 

 
Valg til alle. 
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12. Eventuelt. 

Forslag om et større skilt ved Daka. 
 
- 
 
Michael arbejder for at lave en vildt og vin aften i marts/april 2022. Han har fået lov til at holde det hos 
Hansen i Drastrup og der bliver plads til 50 deltagere. Der skal samles vildt sammen, så det må I gerne 
have i tankerne, når I skal på jagt til efteråret - Tak. 
 
- 
 
Spørgsmål: Hvorfor bliver vi ved med at bruge Mellerup tømrerforretning? 
 
Svar: De var billigst i udbuddet, det var her vi fik mest for vores penge. Men de kommer og retter op. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.50 og der var ca. 35 deltagere. 
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Vindere i vores lotteri. 

1. præmie – Gavekort og hat nr. 11. 
• vinder blev Per Wissendorf 

2. præmie – Vin og jagtblad 
• vinder blev Rene Hjorth 

3. præmie – Vin & Jagtblad  
• vinder blev Lars 

4. præmie – T-shirt & Jagtblad  
• vinder blev Kenneth Sørensen 

5. præmie – T-shirt & Jagtblad 
• vinder blev Knud Erik Sørensen 

6. præmie – 2 flasker rødvin  
• vinder blev Jakob 

7. præmie – 2 flasker rødvin 
• vinder blev Knud Erik Sørensen 

8. præmie – 2 flasker rødvin  
• vinder blev Kristian 

9. præmie – 2 flasker rødvin  
• vinder blev Per Wissendorf 

Tak til alle sponsorer der var gaver fra - 
Jysk Vin, EHM Storcentret, Land & Fritid samt Reeholm & Bredahl. 

 
 
Bestyrelsen og dirigentens underskrift 
 
 
 
Formand, Thomas Skifter 
 
 
 
Næstformand, Peter Møller 
 
 
 
Sekretær, Anders B. Christensen 
 
 
 
Kasserer, René Hjort 
 
 
 
Dirigent, Henrik Blendstrup 
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Bilag 1.  
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Bilag 2 
 
 
 

 


