Referat fra ordinær generalforsamling i
Storkøbenhavns Jagtforening den 22. marts 2022
Formanden Lars Frøkjær bød velkommen og overgik dernæst til dagsordenens punkt 1 - Valg af
dirigent.
Pkt. 1 - Valg af dirigent
Bestyrelsen havde foreslået Arne Holten, som blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ved annoncering i både JÆGER og på hjemmesiden og
dermed beslutningsdygtig.
Pkt. 2- Valg af stemmetællere
Jens Olesen og Jens Chr. Gammelvind blev valgt
Pkt. 3 - Valg af referent
Ole Pedersen blev valgt
Pkt. 4 - Formandens forelæggelse af bestyrelsens beretning
Formanden, Lars Frøkjær, bød velkommen og bad generalforsamlingen mindes de medlemmer, som
var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.
Statistik:
Medlemmer – Danmarks Jægerforbund
Jagttegnsberettiget: 224.903 (2021)
Indløste jagttegn: 175.427 (2021)
DJ: 97.000
Medlemmer – SJF: 1004
Nyjægere: 72 (max. 3 år)
Kursister (jagttegnsaspiranter): 41
Afholdte aktiviteter:
25. maj 2021 - Generalforsamling
17. juli 2021 - Giv din forening en hjælpende hånd
19. september 2021 - Mosetræf
18. november 2021 - Riffeljagt på vildsvin, rådyr og dådyr i Sverige
12. oktober +2: - Kursus i vildtsygdomme & hygiejne
2. december 2021 - Riffeljagt på vildsvin, rådyr og dådyr i Sverige
7. december 2021 - Juleafslutning 2021
6. januar 2022 - Riffeljagt på vildsvin, rådyr og dådyr i Sverige
11. januar 2022 - Våbenjura ***Aflyst*** pga. Corona
8.+15. februar 2022 - Våbenjura
22. februar 2022 - Termiske spottere og WeHunt

Kommende aktiviteter
5. april - Afslutning forår - STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS
9. juli - Giv din forening en hjælpende hånd
30. august - Hunt & hike, Foredrag med RIKKE og TRINE WAGNER JACOBSEN
11. september - Mosetræf 2022
11. oktober - Våbenjura
25. oktober - Hygiejnekursus
13.september - Foredrag med Peter Ekestrøm
27. oktober - Riffeljagt på vildsvin, rådyr og dådyr i Sverige
8. november - Banko
10. november - Riffeljagt på vildsvin, rådyr og dådyr i Sverige
22. november - Skydebiograf
1. december - Riffeljagt på vildsvin, rådyr og dådyr i Sverige
6. december - Juleafslutning 2021
5. januar - Riffeljagt på vildsvin, rådyr og dådyr i Sverige
Jagtpolitik
Kreds 7-møde den 15. marts
Kredsformand Hans Henrik Madsen trak sig med øjeblikkelig virkning pga. genvalget af
hovedbestyrelsesmedlem Marie-Louise Achton-Lyng
18/3: Lars Ehrensvärd: trækker sig med øjeblikkelig virkning fra kredsbestyrelsen af samme årsag
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning og forsamlingen tog beretningen til
efterretning.
Jægerråd v/Ole Jervin, Jægerådsformand
Der har været afholdt møder med kommunen, men perioden har været præget af Corona
Pkt. 5 – Udvalgenes beretning
Vildtmålsudvalget (Søren List):
Aktiviteterne ligger på et fornuftigt niveau. Tak til udvalgsmedlemmerne SJF og fire andre foreninger driver Københavns Skyttecenter og der er en stor omsætning.
Der er repareret en blænder og elgbanen skal renoveres. Lejeaftalen på husene fortsættes.
Der tilstræbes faste skydetider. Skydeskolen tager ekstra tid
Der arbejdes fra kommunens side på flere mulige byggeprojekter tæt på skydebanerne. De mulige
byggeområder ligger i en ”Støjkonsekvenszone”, hvilket indebærer, at bygherre er ansvarlig for
eventuel støjdæmpning. Vi er fortrøstningsfulde med hensyn til vores forbliven på området.
Der har været sendt folk til Nordisk Mesterskab, og de har klaret sig godt. Leif Pedersen indskød, at
skydebanerne havde 40års jubilæum.

Medieudvalg (Ole Pedersen)
Medieudvalget har været præget af få bidragydere. Strukturen bliver ændret, således at aktiviteter
passerer medieudvalget der så lader materiale gå videre til hjemmeside lokalredaktør eller
Jægerforbundet. Diana vil ikke komme som papirudgave fremover, men muligvis som netversion 1-2
gange om året.
Jagttegnsudvalg (Lars Frøkjær)
Vi har 9 elever til eksamen on 4-5 måneder. Vi er nødt til at anvende KFK´s baner. Der er uddannet
tre nye jagttegnslærere: Ole Jervin, Rune Hjortborg og Carsten Toldevar Jørgensen.
Reguleringsudvalg (Ole Jervin)
Vi skal regulere mink i Utterslev Mose. Der er givet tilladelse til smækfælder, og vi har fået
materialer, herunder en båd. Der vil formentlig kun være få mink og de vil blive DNA testet.
Der er fanget en mink ved den svenske kirke, og Kastellet er blevet orienteret. Der er opstillet to
fælder ved badeanstalten Helgoland. Det skal påpeges, at der kun reguleredes syge ræve. Tak til de
reguleringsjægere der deltog i Tivoli.
Klubudvalg (Rune Hjortborg)
Københavns Kommune har malet Der er etableret plads til en båd. Vi ønsker at leje huset for
yderligere en 10 års periode. Kontrakten udløber ellers i august næste år. Der afholdes arbejdsdag den
9.juli fra kl. 8.
Bueudvalg (vakant)
Der er ingen aktiviteter i bueudvalget
Jagthornsudvalg (Ole Jervin)
Vi har fået ny instruktør, Marianne Anker Petersen, og vi ser frem til at kunne danne en egentlig
blæsergruppe. Der er 12 deltagere i undervisningen og 2 nye på vej. Der blæses på egne horn, men
horn kan udlånes. Der er kredsmesterskab i Kalundborg den 27/3
Hundeudvalg (Rune Klarskov)
Der er blevet etableret hundetræning i Utterslev Mose. Der er en øvre grænse på 10 deltagende hunde.
Informationer fremgår af hjemmesiden
Jagtskolen (Carsten Toldevar Jørgensen)
Der har været afholdt 53 arrangementer (Riffelskydning) og 85 % af deltagerne har givet maxpoint i
tilfredshedsundersøgelse. Carsten præsenterede jagtskolens koncept. Der er fuldt booket 1½ måned
frem. Man er opmærksom på, at man kan blive kvalt i succes. Der arbejdes også på, hvorledes der kan
tilbydes flere jagtmuligheder.
Jagtskole-riffel præsenteres på foreningens hjemmeside.

Pkt. 6 - Forelæggelse af regnskabet (Svend Isling)
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, idet vi dog er gået over til digital
bilagshåndtering. Jeg har i samarbejde med foreningens revisor afprøvet og godkendt systemet og
revisoren har nu digital adgang til regnskabssystem og bilag.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og passiver. Omkostninger såsom afskrivninger og
nedskrivninger foretages som straks handlinger i henhold til reglerne om straksafskrivning.
Regnskabet er delt op i 2 hovedafsnit:
1.

Mosehuset

2.

Skydeudvalg

1.Mosehuset, indeholder alle andre udvalg end skydeudvalget, som har sit eget regnskab.
Årets resultat er et underskud på kr. 11.589,93
Jagttegnskurset har givet et underskud på 44.159,60
Her har vi været ramt af Corona restriktioner som har betydet tilbagebetaling af nogle af
kursusindtægterne. Samtidigt har vi benyttet perioden til at få uddannet tre nye jagttegnskursuslærere
til omkring 13.000 kr. pr. stk.
For jagthornskurset har der været stort set samme historik, hvilket har medført et underskud på kr.
24.276,58
Til gengæld har riffelkurserne genereret et overskud på kr. 53.491,19. Samlet set giver Mosehusets
regnskab et underskud på kr. 11.5891,93.
2. Skydeudvalg
Årets resultat er et underskud på kr. 92.578,28
Der er afholdt nogle ekstraordinære nødvendige reparationsarbejder på baneanlæggene, men heldigvis
er det noget vi har sparet sammen til over længere tid
Det samlede resultat er et fald i egenkapitalen på 77.218,21
Efter enkelte spørgsmål og ros for fremlæggelsen og ønsket om at anvende penge på jagtlige
aktiviteter blev regnskabet godkendt.
Regnskabet vil blive fremlagt på hjemmesiden

Pkt. 7 Indkomne forslag
Der var fremsendt 2 forslag.
1. forslag:
Bestyrelsen skal offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Undtaget herfra er
personsager og fortrolige oplysninger
2. forslag:
Referater fra generalforsamlinger samt årsregnskaber skal offentliggøres på foreningens hjemmeside
”i al fremtid”.
Bestyrelsen nævnte, at den til enhver tid siddende bestyrelse selv fastsætter sin dagsorden, men at
man anerkendte forslagenes behov for indsigt i bestyrelsens arbejde.
Derfor foreslås ordlyden: ”Den nuværende bestyrelse foreslår, at de kommende bestyrelser som valgt
på denne generalforsamling opfordres til i deres forretningsorden at indarbejde offentliggørelse af
beslutningsreferater fra bestyrelsens møder, generalforsamlingsreferatet og det på
generalforsamlingen godkendte regnskab.”
Dette blev godkendt af forsamlingen
Pkt. 8 – Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev foreslået uændret fra SJF´s side. Forsamlingen tiltrådte dette.
Pkt. 9 – Godkendelsen af budget
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
Pkt. 10 - Valg af bestyrelsesmedlemmer
Svend Isling, Rune Hjortborg, Hugo Emkjær og Eric Yvanes var på valg. De var alle villige til
genvalg. Alle blev genvalgt.
Pkt. 11 – Valg af 2 suppleanter
Henrik Jagd og Berit Valentin var på valg. Berit Valentin ønskede ikke genvalg. Ole Jervin stillede op
til suppleantposten og blev valgt. Henrik Jagd blev genvalgt.
Pkt. 12 – Valg af revisor og revisorsuppleant
Hans Henrik Sand og Ole Pedersen blev valgt som hhv. revisor og revisorsuppleant
Pkt. 13 - Valg af udvalgsformænd
Ole Jervin blev nyvalgt som formand for jagthornsudvalget og jagttegnsudvalget. Formandsposten for
bueudvalget er fortsat vakant, men Rune Hjortborg ”tager fortsat telefonen”.

Alle øvrige udvalgsformænd blev genvalgt.
Punkt 14- Eventuelt
Der var intet under eventuelt
Punkt 14B-Hyldning af jubilarer
To jubilarer fik tildelt diplomer og nåle:
25 år:
Rolf Hagstrøm
Hans Henrik Sand

Der blev dernæst trukket lod om pladser på mulige jagter tildelt foreningen af Naturstyrelsen:
1: Jens Chr. Gammelvind
2: Carsten Toldevar Jørgensen
3: Rune Klarskov
4: Poul Kammann
5: Claus Lykkegaard Jensen
6: Jan Sørensen
7: Jens Vej Olsen
8: Pelle Jandrup
9: Niels Villadsen
10: Jørgen Falk
Endelig afsluttede Arne Holten mødet og takkede for god ro og orden. Formanden takkede Arne
Holten for indsatsen.

