REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere
Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø
den 5. februar 2014.

Onsdag den 5. februar blev der afholdt generalforsamling i Foreningen af Danske Herregaardsjægere. Der
var frokost kl. 12.00 og herefter generalforsamling fra kl. 13.00.
Der deltog ca. 50 medlemmer og dagsordenen var i henhold til foreningens love:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved
elevudvalgsformanden.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er Jacob Larsen og Kristian Stenkjær
7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor.
8. Eventuelt.

Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen:
1. Ny bogholder til foreningens kasser Paw Helms er bestyrelsens forslag. Morten Truelsen, motiver vores
forslag.
2. DHJs auktion skal den fortsætte, hvad mener generalforsamlingen? Jacob Larsen, motiver vores forslag.
3. Bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingens opbakning til at arbejde med et nyt sekretariat for vores
forening, vi vil blandt andet afsøge muligheden for et samarbejde med Danmarks Jægerforbund (DJ)
tankerne er udsprunget af DJ i fremtiden vil få et fælles domicil på Kalø adressen ”Jagtens Hus” andre
forslag er velkommen! Aleksander Terkelsen, motiver vores forslag.
4. Ligeledes har bestyrelsen et punkt, i forhold til et markedsførings-samarbejde med DJ af specielt fasaner,
tanken er at vi gerne vil tilbyde at hjælpe med næste års vild med vildt arrangement, i Ridehuset i Århus,
Herregaardsjægerne kommer med fasanerne, nogen med fjer til oparbejdning på dagen og en palle med
lovligt oparbejdede fugle til salg eller udlevering. Kristian Stenkjær, motiverer vores forslag.
Eventuelt
1. Claus Lind Danmarks Jægerforbund vil fortælle om Jagtens Hus, Kalø 2015.
2. Claus lind vil motivere forsamlingen, til næste dags diskussion vedr. professionelt Jagtvæsens fremtid i
Danmark.
3. Nanna Skaarup Andersen Læge og PhD studerende, Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi,
Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital, vil fortælle om indsamling af blod fra nedlagte
rådyr, landet over, til at undersøge udbredelsen af sygdomme der overføres med flåter.

Herunder selve referatet, der følger ovenstående dagsordens punkter.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter Smærup og forsamlingen kvitterede med klapsalver.
2. Formandens Beretning
Beretningen blev omdelt på dagen og herunder følger blot i punktform de emner som beretningen
omhandlede samt enkelte relevante kommentarer, der er noteret i forbindelse med diskussioner
opstået under formandens beretning.

1. Jens Paaby er afgået ved døden, mandag d. 20. januar 2014.
Forsamlingen mindedes Jens med 1 minuts stilhed. Æret været hans minde.
2. Næstformand, nye udvalgsmedlemmer, Søren Kehling i elevudvalget, Nicolai Pedersen i
Medieudvalget.
3. Biotopplanudvalget
DCE har overordnet foretaget en positiv evaluering af biotopplanerne.
Der er blevet foretaget en forenkling i pointarket til biotopplanerne, hvor blandt andet randzonerne
er kommet med som et pointgivende tiltag.
4. Uddannelse af nye jægere
Nicholaj Harder fortalte om sine erfaringer med at afholde markvandring i samarbejde med DJ, og
i hvilken grad dette er et værktøj til at videreformidle den gode historie.
Det blev drøftet hvilken rolle DHJ kunne spille i uddannelse af fremtidige nye jægere, og hvilke
muligheder der ligger i dette i forhold til undervisning og afholdelse af kurser.
5. Samarbejdet med Skov & Landskab og Danmarks Jægerforbund omkring vores uddannelse til
Herregaardsjæger.
Vi er nu ved at være gennem overgangsfasen fra den gamle til den nye uddannelse, og der er et nyt
og større hold af elever på vej.
6. Afsætning af skudt vildt
Der har i den forgangne sæson været en høj kvalitet af det indleverede vildt til Kivian foods, DHJ
medlemmer har haft deres papirarbejde i orden, og fået indmeldt deres vildt til indlevering.
Derimod er der ikke blevet indleveret nær så meget vildt som sidste år.
7. Samarbejde med andre institutioner og organisationer.
Der blev på dette punkt beskrevet vigtigheden af de pladser vi har i forskellige udvalg, i forhold til
de muligheder det giver for at præge administrationen af love og bekendtgørelser.
Peter Bissø stillede forslag til generalforsamling om at donere fasaner til DJ, i forbindelse med et
projekt der skal skabe god PR for fasanjagten, generalforsamlingen var positive over for dette
forslag.
8. Samarbejde i en arbejdsgruppe bestående af Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer,
Skovforeningen og Bæredygtig jagt.
Alexander beskrev kort sit arbejde i arbejdsgruppen, dette afstedkom en kort diskussion, men der
blev opfordret til at gemme det væsentlige til torsdagens møde omkring emnet. Det blev
understreget at vores rolle i denne arbejdsgruppe, er at bidrage med tanker og ideer.
Der blev blandt andet beskrevet ideen om en kalenderfunktion, der kunne bruges som et redskab til
at hjælpe med at holde overblikket i en travl hverdag.
9. Krydsoverensstemmelse vedr. udsætning af vildt
Den primære problematik omhandler fortsat brug af ormemidler til udsatte fasaner og diskussionen
udeblev heller ikke. Der arbejdes i øjeblikket på en ansøgning, som forventes indsendt ved rette
lejlighed, derved håbes der på en afklaring af spørgsmålet inden starten af den kommende sæson.
10. Giftdræbte rovfugle
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Der er lagt op til et samarbejde mellem forskellige organisationer, omkring håndtereingen af disse
sager. Dette samarbejde håbes at bidrage til en præventiv effekt, i forhold til at få stoppet den
ulovlige brug af gift.
Forvaltningsplaner for harer og agerhøns.
Der opfodres til at deltage i de nyetablerede markvildtlag, da dette giver en god mulighed for at
styrke vores profil udadtil og give god PR.
Samarbejde Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital vedr. kortlægning af udbredelsen
af TBE-virus.
DHJ roses for deres evne til at deltage i denne type projekter, hvilket afspejler vores velfungerende
netværk.
Indfangningstilladelser til avlsfasaner Naturstyrelsen.
Efter at havde søgt aktindsigt, og hjælp fra kasserer Morten Truelsen til at få styr på de løse ender,
viser det sig at Naturstyrelsen ikke havde styr på deres papirarbejde i forhold til
indfangningstilladelser af avlsfasaner.
Afklaring af fradrag for hundehold med Skat - Aleksander informerer om dette arbejde.
Også her var der meget forskellige opfattelser og oplevelser og det blev besluttet at vi skulle arbejde
videre med muligheden for at få professionel hjælp til at køre en sag så vi kan sidestilles med
politiet vedrørende tjenstehunde.
Jagtvogne, skydestiger i forhold til lovgivning.
Peter Bissø kunne fortælle at det nu kan lade sig gøre at anskaffe en lovlig vogn til persontransport.
Derudover blev det berettet at skydestiger, skal være af metal for at kunne godkendes arbejdsmiljø
medsigt.
Jagt- og reguleringsindsatsen i forhold til ræv på ejendomme med biotopplan.
Der berettes her omkring den DCE rapport der blev udarbejdet sidste år, og som i højgrad viser at de
pågældende forskere, ikke altid har helt styr på virkeligheden.
Andre generelle kommentarer til beretningen og bestyrelsesarbejdet i almindelighed.
-

Referater fra bestyrelsesmøder bør lægges ud på hjemmesiden eller sendes til medlemmer
Der bør laves et nyhedsbrev – Det kunne fx benyttes til fremsendelse af referater.
De høringssvar der måtte blive udfærdiget bør lægges på hjemmesiden.
Medlemmerne ønsker generelt en mere synlig forening.

Efter formandens beretning orienterede Jacob Larsen kort om omfanget af bestyrelsens arbejde. Der har
i 2013 været afholdt 5 bestyrelsesmøder, 3 telefonmøder, egnethedsprøve og en generalforsamling.

Elevudvalgets beretning
Peter Bissø berettede om året i elevudvalget.
Han takkede Dan Sørensen fra Hals Sønderskov for at lægge terræn til en meget succesfuld
elevekskursion.
Dette års elevekskursion går til Giesegård og afholdes d. 3. april. Følg med på hjemmesiden for
nærmere info.

Der har været en sag med en elev som fik lov at komme på skole før han havde haft alle sine
praktikår. Dette har efterfølgende skabt en del arbejde for elevudvalget og derfor er
konklusionen at der fremover ikke vil blive givet lov til det igen.
Der har været egnethedsprøve, hvor 7 elever var oppe. Der var en enkelt som dumpede og 2-3 stk
som lå lige på vippen. Læremestrene blev bedt om at kigge deres elevers arbejdsbøger grundigt
igennem løbende gennem året og ikke kun dagen før prøven. Et par elever havde i år kopieret
hinandens tekst i arbejdsbogen og elevudvalget vil fremover arbejde med en fast procedure i
lignende tilfælde.
Der har været 3 elever på Kalø, hvoraf to dimitterede som Herregårdsjægere og den sidste fortsat
mangler et elevår. Skoleforløbet har fået en del kritik fra de 3 elever og det resterede hold i øvrigt.
Der var øjensynligt tale om dårlig planlægning og decideret manglende fagligt funderet
undervisning.
Årsagen til at der kun var 3 elever på Kalø er omlægningen af strukturen i uddannelsen.
Der blev oplyst om en sag med en elev som er dumpet 2 gange til egnethedsprøve og som herefter er
blevet nægtet videre mulighed for udannelse til Herregårdsjæger.
Fremover vil Anders Jørgensen fungere som sekretær for Peter Bissø og al kontakt vil komme til at
foregå pr mail, hvorfor dokumenter til elevudvalget fremover bedes sendt til: skytten@gumlink.com

Kommentarer til elevudvalgets beretning.
-

Søren Nielsen mente at det er et stort problem at eleverne ikke er sikret en elevplads som skytte
efter endt uddannelse som skov- og naturtekniker.
Mads Peter Laursen mente at det var almindeligt at man som skov- og naturteknikerelev KUN
arbejder med jagt og derved står svagt hvis man dumper egnethedsprøven.

Peter Bissø afsluttede sin beretning med en besked om at hans post som elevudvalgsformand var
åben til overtagelse såfremt nogen måtte have tid og lyst.
Herefter blev både formandens- og elevudvalgets beretning godkendt med klapsalver.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Kristian Stenkjær fremlagde årsregnskabet.
Der har været problemer med at få overflyttet sagerne fra den tidligere kasserer, men det er én af
hovedprioriteterne for bestyrelsen i nærmeste fremtid at få fuldstændig styr på den side af
foreningen.
Efter en kort diskussion blev regnskabet godkendt med klapsalver.
4. Fastsættelse af kontingent
Kristian Stenkjær informerede om en mulig kontingentstigning i fremtiden, men naturligvis ikke før
end der er helt styr på opkrævninger, bogføring osv. Dvs. kontingentet er uændret.
Forsamlingen accepterede med klapsalver.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
Kristian Stenkjær og Jacob Larsen var på valg og begge genopstillede, hvilket forsamlingen
kvitterede for med klapsalver.

Kristian Stenkjær undlod dog ikke at bemærke at han efter 18 år i formandsstolen: ”Gerne tager to år
mere, men så er vi også ved at være der”.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor
Suppleanter er Peter Lyndrup og Troels Bavnhøj
Revisor er Lars Kjeldgård
Alle blev genvalgt med klapsalver
8. Eventuelt
Det blev besluttet at forårsskydningen skal foregå på Mattrup.
Se venligts www. Herregaardsjægeren.dk for nærmere info.

Indlæg ved Nanna Skårup Andersen
Eftersom formandens beretning havde taget en smule længere en forventet, blev Nannas indlæg
flyttet lidt frem i tidsplanen.
Nanna Skårup Andersen holdt et spændende og informativt oplæg omkring sit arbejde med
indsamling af blodprøver fra råvildt i forbindelse med kortlægning af udbredelsen af TBE-virus.
Hun udtrykte stor glæde over medlemmernes velvillighed og håbede på endnu større opbakning i
den kommende sæson.
Der skal lyde en stor tak til Nanna for hendes oplæg!

Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen
1. Morten Truelsen fortalte om muligheden for at tilknytte Paw Helms som bogholder og forsamlingen
støttede op om idéen, hvorfor bestyrelsen går videre med arbejdet.
2. Jacob Larsen fortalte om muligheden for at tilknytte Gamekeeper Hunting Tours til auktionen.
Gamekeeper vil stå for kontorarbejdet til gengæld for en bannerreklame til Gamekeeper og A1.
Forsamlingen bakkede op om forslaget og bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Samtidig blev der fra forsamlingen opfordret til at ”komme ud af busken” i år og donere til
auktionen således at vi kan søsætte det nye initiativ ordentligt, hvilket må siges at være blevet hørt.
Tak for det. De medlemmer som endnu ikke har doneret må forvente at høre fra et medlem fra
bestyrelsen i nærmeste fremtid.
3. Alexander Therkelsen fremlagde idéen om en mulig sekretariatsfunktion i samarbejde med DJ.
Forsamlingen støttede igen op om forslaget og bestyrelsen går videre med sagen.
4. Kristian Stenkjær fremlagde idéen omkring et muligt samarbejde med DJ omkring markedsføring af
vildt. Det blev til en lang diskussion som afslørede at der er tale om et følsomt emne.
Eventuelt
Claus Lind var forhindret og Niels Søndergaard holdt i stedet et oplæg om DJ’s nye planer om et fælles
domicil på Kalø – ”Jagtens Hus”. Det bliver spændende at følge udviklingen i fremtiden.
Til sidst motiverede Kristian Stenkjær forsamlingen til at diskutere certificering/jagtvæsenernes fremtid
under aftenens middag. En opfordring der, i hvert fald i nogen grad, blev fulgt og aftenen bød, ud på de sene
nattetimer, på adskillige bud på konstruktive løsninger på næsten samtlige problemstillinger som branchen
måtte stå over for.

Afslutning
Tak til DJ for vanlig god service og for det store arbejde de har bidraget med i form af invitationer,
tilmeldinger osv.
En stor tak skal også lyde til alle medlemmerne som deltog. Det var fantastisk at se så mange på Kalø og vi
kan kun håbe det er en tendens der fortsætter.
Det er medlemmernes engagement i foreningen, der skal sikre dens fremtid!

