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Referat: 
 
1. Valg af dirigent 
Henrik Blendstrup blev udpeget til dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter han gennemgik dagsor-
denen som efterfølgende blev godkendt. 
2A. Formandens beretning 
Formanden startede sin beretning med at vise respekt til vores faldende jagtkammerater.  
 
Dernæst kunne han bekræfte at det reelt var 20 års jubilæum for KJF i år. I den forbindelse gik formanden 
og legede med tanken om, at lave et jubilæumsblad, hvor alle de sjove historier og anekdoter kunne ned-
fældes. Idéen blev lagt ud til generalforeningen. 
 
Det har været et lærerigt år, både for mig, men også for foreningen, det er min første beretning som for-
mand for foreningen og der har været et år med nok at set til. 
I 2011 fremlage bestyrelsen en stor revidering af vores vedtægter, og dem har vi så arbejdet efter i det 
forgangne år. Det er forløbet godt, så vi ser ingen grund til yderligere justeringer.  
En lille note til dette års lokalblad, pga. en trykfejl var kun 2/3 af beretningen kommet med, med der er 
trykt nye blade, så dem som ønskede det kunne komme forbi ABC og få et nyt eksemplar.  
 
Nye opgaver i 2012 vil forsat være vores flugtskydningsbane – nyjæger og jagt for kvinder.    
Mht. flugtskydningsbanen så startede vi året 2011 uden en formand, men vi fik Per Dalby konstitueret som 
formand kort inde i sæsonen, det gav en utrolig ro på banen og i udvalget. Desværre har Per Dalby valgt 
ikke at lade sig opstille for at blive valgt som formand. Men vi har heldigvis en løsning på dette. 
Vi har stadig en opgave vedr. vores støjdæmpning, som der skal ses på. 
 
2012 er året hvor vi skal have implementeret et betalingsanlæg på skydebanen. Der er plads i økonomien 
til det nu, og det vil spare både på bemandingen og på duerne, så igen et rigtig godt projekt. Arbejdet med 
dette starter nu, og forventes færdig inden vi overgår til aftenskydning (red.4/ april). 
Kort vedr. JFK. Bestyrelsen har valgt at sætte Jens Ove ind som foreningens repræsentant i JFK. 
JFK har nu eksisteret i 4 år, og på årsmødet d. 26/1 kunne man høre lidt den samme fortælling om bedrif-
terne i 2011, som man havde hørt året før og året før det også…   
Jens Oves opgave bliver at sikre KJF interesser i JKF, samt der ikke bliver truffen nogen beslutninger som 
KJF ikke kan bakke op omkring. 
I slutningen af 2011, blev der bragt en række annoncer i Amts avisen om en jagt afholdt på Nordre Fæl-
led. De skabte en del debat i et par uge, heldigvis endte balladen ikke med at pege på os som jagtforening, 
til trods for at det var vores arrangement sammen med Fussingø Statsskovdistrikt. Det skal lige påpeges at 
ingen af de deltagere som var med i arrangementet foretog sig eller agerede på nogen måde som kunne 
skade jagtsagen. 
Slutteligt så er det valgår i år. Der skal vælges en formand for Danmarks Jagtforbund. Ole Roed Jakobsen 
er på valg igen og har i år en modkandidat fra kreds 3. Claus Lind. Det skal forgå på repræsentantskabs-
mødet i juni. 
Formanden sluttede sin beretning med at takke for sammenarbejdet i 2011.  
2B. Beretning fra underudvalgene 
Flugtskydningsudvalget v/ Peter Schmidt: 
I fravær af en formand i udvalget, aflagde Peter Schmidt en kort beretning fra udvalget. 
Som nævnt i formandens beretning, har Per Dalby været konstitueret formand, og har valgt ikke at opstille 
til valg. Per takkede sit udvalg, og indtræder som banepasser og instruktør i udvalget. 
 
Hundeudvalget v/ Peter Schmidt: 
Der er rigtig mange aktiviteter i udvalget og 2011 har ikke været nogen undtagelse - vintertræning - 
Schweiss træning – dressur træning – markprøve – vand & slæb og et hvalpehold er det blevet til og i 
2012 gør vi det hele igen. 
2011måtte KJF melde fra til trekantsdysten, men vender stærkt tilbage i 2012, der er vi selv værter på 
arrangementet. 
Vi har desværre været uheldige mht. markprøvetræning pga. frost. Da man skulle starte op var alt frosset 
til og for at undgå evt. skader blev træningen aflyst. 
Det sidste nye tiltag i udvalget - vi er ved at anlægge en bane/ rævegrav til gravgående hunde, hvor der 
bliver indgået et sammenarbejde med en eller flere ræveejere til anlægget. Så bliver det muligt at træne 
sin gravgående hunde under kontrollerede forhold.  
Peter Schmidt sluttede sin beretning med at takke sit udvalg.   
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Referat: 
 
 
Ny jæger og jagtsti udvalget v/Ole Rygaard: 
Frivillig jagtprøve blev i år besøgt at 70 jagttegns kursister. På dagen fik vi fornemt besøg af ikke mindre 
end TV2 Østjylland, som lavede et indslag om jagt og om at tage jagttegn. Indslaget blev vist i udsendel-
sen samme aften. Danmarks jagtforbund så også omtalte indlæg og sendte ros tilbage til foreningen for et 
godt arrangement.  
To nyjæger weekender er det blevet til i 2011. De er gået rigtig godt, og det var som altid en susses.  
Nyt tiltag fra Nyjæger udvalget, under hovedbestyrelsen, er et ung–ung jæger arrangement, hvor man vil 
forsøge at fange unge under 16 år og introducere dem til jagt og natur. Dette med håbet om at få dem til 
at se jagtlivet som et godt alternativ til spejder – fodbold og andet.  
Jagtsti i 2011blev afholdt på banen omkring klubhuset, det var flere med i 2011 end der var i 2010.  
Men der er plads til forbedring, så kom og vær med, se hvad jagtsti er for noget.  
Slutteligt fortalte Ole Rygaard kort om årets jagtforening, og om at reglerne var blevet læmmet en smule 
så KJF havde gode chancer for at blande sig i toppen. 
 
Spm. Til beretning. Henrik B. 
Hvad er årets jagtforening for noget? 
Svar. 
Et udvalg under HB er tovholdere for at finde en forening, med så bredt et program at tilbyde sine med-
lemmer. Den forening som vinder løber også med en præmie på 25.000 kr.   
  
 
Riffeludvalget v/Hans Olav Christensen: 
Udvalget har forsat sammenarbejde med Tvede Linde/Galten, Vissing og Hammershøj og deler skydetider 
med førnævnte. Det har været godt i år og der har været mange ny ansigter på banen. Men der er stadig 
god plads først på sæsonen.  
Pokalskydningen blev afviklet i maj med Henrik Hjorth. 
Nyt tiltag i 2011 - Her havde man, i samarbejde med jagtudvalget fået en plads til bukkejagten på spule-
feltet. Desværre havde man fået lavet reglerne så svære, at man selv i udvalget havde døjet med at huske 
dem. Det er der nu ryddet op i og man laver en lignende konkurrence i 2012. Hver gang man har været på 
riffelskydebanen, får man et lod i krukken og til sidst trækkes en heldig vinder til en bukkejagt på spulefel-
tet. Den som har været flest gange til KJF skydninger har flest lodder i krukken og størst chance.    
Slutteligt – udvalget har et arrangement d. 25/8 2012 til hjortebanen i Grenå, info tilgår.   
 
 
Informationsudvalget v/Anders B. Christensen:    
Hjemmesiden er efter sin opdatering blevet besøgt af flere og flere for hver måned. I 2011 har vi haft 
30.529 besøgende på vores hjemmeside, det er rigtig mange. Derfor er det også rigtig vigtig, at der er 
noget nyt på siden, så alt materiale, historier, billeder etc. bliver taget imod med kyshånd.     
Det er også blevet til to nyhedsbrev, tilslutningen til dette er stadig ikke stor, så hermed en opfordring til 
at melde sig til. Det er nyheder fra foreningen og ikke spam. Det burde da have alles interesse. 
Lokalbladet fra januar 2012. Som formanden fortalte, var der en trykfejl så kun 2/3 af formandens beret-
ning var kommet med, så vil man have resten af beretningen, kan man få et nyt blad med hjem.   
 
Jagtudvalget  v/Steffen Schmidt: 
Bukkejagten i 2011 var med 6 deltagere og det udløste 1 buk. 
Bukketræffet d. 16/5 var som altid godt besøgt. 50-60 medlemmer var klar med en flot parade med 5 fine 
bukke. Trækjagten på spulefeltet var der kun lidt tilslutning til - 5 tilmeldte. Så fra næste år (red. 2012) må 
man invitere en gæst med. Et tiltag som også skulle trække nyjægere til, da de sjældent har hund, og der-
for kan have svært ved at komme på trækjagt.  
Der er blevet afholdt 4 drivjagter, 2 med kommunen og 2 alene. Der har været ca. 20 deltager pr. jagt og 
det er kun lige nok, så kom og vær med. Der er i hele sæsonen leveret 5 dyr til paraden, fordelt på 2 lam, 1 
smal dyr, 1 kastebuk og 1 buk (Bukkejagten) 12 kokke. 6 høner. 
Steffen Schmidt sluttede sin beretning med at takke sit udvalg 
 
2 C. Mogens Strangholt blev udnævnt til æresmedlem, med nål, diplom og vin. 
Mogens har været med helt fra starten, og kigger man i de gamle papirer, bla. på skødet til vores klubhus 
så har Mogens Strangholt sat sin underskrift på det, den 5/8 1968 
Så med ordene ”du har et hjerte af guld og brænder for foreningen” blev Mogens Strangholt foreningens 
3. æresmedlem.  
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3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
Regnskabet blev fremlagt og grundig gennemgået.  
Året 2011 har budt på flere store investeringer, bl.a. ny kastemaskine, reparation af pengeskab osv. 
Så havde det ikke været for de tilskud vi har mulighed for at søge, havde foreningen lavet røde tal i 2011. 
 
Spm. Hvorfor er der ikke søgt tilskud til uddannelse? 
Svar. Formodentlig fordi det ikke er kommet til kassereren, at der har været nogle på kursus.  
4. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen 
Ingen forslag. 
5. Godkendelse af nye underudvalg 
Ingen underudvalg. 
6. Fastlæggelse af kontingent. 
Det blev fastsat i 2011, og holder 2 år.  
7. Valg af næstformand.  På valg er Holger Ryer. Modtager genvalg 
Holger Ryer blev genvalgt. 
 
8. Valg af kasserer.  På valg er Søren Veng. Modtager genvalg 
Søren Veng blev genvalgt. 
 
9. Valg af formand for Nyjægere / Jagtsti udvalget. På valg er Ole Rygaard. 
Modtager genvalg 
Ole Rygaard blev valgt. 
 
10. Valg af Hundeudvalgsformand – På valg er Peter Schmidt. Modtager genvalg. 
Peter Schmidt blev genvalgt. 
 
11. Valg af Flugtskydningsformand.  Bestyrelsen forslår Jan Madsen 
Jan Madsen blev valgt. 
 
12. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 

På valg er: 
1. Revisor – Karsten Jacobsen. 
2. Revisor – Jørgen Steffensen. 
1. Suppleant – Rene Hjorth. 
2. Suppleant – Henrik Blendstrup 

Alle blev valgt /genvalgt. 
 
13. Eventuelt - herunder overrækkelse af krage - og rævepokaler.  
Medbragte krageben og rævehaler, som deltager i konkurrencen, vil herefter tilfalde for-
eningen 
 

• Krage- og rævepokaler: blev aflyst. 
• Lotteri: 

1. præmie – Vildkrog 
• vinder blev Preben Bikkeskov. På nr. 100 

2. præmie – Jagt film 
• vinder blev Kenneth Sørensen. På nr.22 

3. præmie - Termokande 
• vinder blev Søren Veng. På nr.03 

4. præmie – 2 Fl. Rød 
• vinder blev Karsten Dam Jensen. På nr.23 

5. præmie – 1 Fl. Rød 
• vinder blev Jens Anton. På nr.21 

 
 
Formanden sluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og orden. 

 


