Formandens beretning 2018
(ved generalforsamlingen d. 24. januar 2019)

Så skal vi høre lidt om hvad vi har gået og lavet i 2018, og også lidt om, hvad
vi kommer til at lave i 2019. Det kommer jo let til at lyde som en
genudsendelse, men lidt små ændringer er der da.
Jeg vil igen lige reklamere lidt for årsmødet i jægerrådet Ringkøbing-Skjern.
Og igen i år vil jeg opfordre jer til at møde op, hvis i har mulighed. I år er
mødet mandag d. 18. februar kl. 19:00 her i Højmark Forsamlingshus. På
jægerrådets årsmøde er det som altid muligt at komme til orde, for alle
medlemmer af Danmarks Jægerforbund i Ringkøbing/Skjern Kommune. Så
derfor, mød op, og gør jeres indflydelse gældende.
Og så lidt om vores arrangementer.
Vi havde i 2018 arrangeret en bustur til jagt og outdoor messen i Odense. Vi
var ikke for mange, men os der var afsted, havde en rigtig hyggelig tur. Og
der var nok at se på i Odense, men vi er jo forskellige. Nogen kunne sikkert
bruge dobbelt så meget tid på sådan en messe, andre var færdige til at køre
hjem efter en times tid. Om vi gentager det til næste år, må vi se. I år er
messen i Ålborg, her har vi ikke arrangeret noget.
Vi havde, som hvert år, igen 3 indskydninger på Skelhøje. Også her vil jeg
opfordre jer til at møde op igen i år, datoerne er lagt ind i kalenderen på
hjemmesiden.
Velling Jagtforening havde igen lejet Hjorte banen et par timer d. 29. april,
hvor vi som sædvanlig var velkommen. Jeg var desværre selv forhindret i at
møde op, så jeg ved ikke hvor god tilslutningen var, men der er altid plads til
flere på disse skydninger. Også denne skydning gentages i år, og er lagt i
kalenderen på hjemmesiden.
”Bukkepral” d. 16. maj var igen sammen med Velling. 36 jægere mødte op til
morgenkaffe her i Forsamlingshuset, og der lå 5 bukke på paraden. Ove
Hansen vandt afstemningen om ”Årets premierebuk” med en flot seksender,
tillykke med det. I 2018 var der fantastisk godt vejr til premieren, det var
sikkert medvirkende til at faktisk alle dem som havde været på jagt, også
havde oplevet et eller andet. Sådan en lun tidlig morgen i maj, sker der bare
altid noget, når naturen vågner. I disse år taler mange om at flytte
bukkejagten til august, personligt synes jeg bukkejagten ligger lige nøjagtig
der, hvor den skal. Det er der mange meninger om, men mig bekendt er der
ingen aktuelle planer om at flytte den.
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Fredag d. 1. juni havde vi, igen sammen med Velling, en fisketur til Oxriver
fiskesø i No. Lad mig sige det sådan, vi blev ikke overrendt. I alt 3
medlemmer fra de 2 foreninger mødte op, heldigvis havde et par af dem lidt
gæster med. Vi havde nogle rigtig hyggelige timer, i fantastisk godt vejr, og
der blev også fanget fisk. Men tilslutningen var for ringe.
D. 17. juni stod vi igen, sammen med Velling, for Jægerforbundets
kredsjagtfeltskydning. Efter kredsskydningen udnyttede vi som tidligere
skiverne til en lille jagtfeltskydning. Vi var igen igen velsignet med godt vejr,
så alt klappede endnu engang. Tusind tak til alle som hjalp, både fra Velling
Jagtforening og Lem Sogns Jagtforening. I år er skydningen søndag d. 23.
juni, så alle som har mulighed for at hjælpe denne dag, må meget gerne
allerede nu sætte kryds i kalenderen.
Fredag d. 29. juni havde vi lejet flugtskydningsbanen i Skjern et par timer, kun
for medlemmer af Velling Jagtforening og Lem Sogns Jagtforening. Og vi
sluttede af med grillaften på skolens grill-plads i Højmark. Det blev absolut en
succes, så det forsøger vi at gentage i år. Klaus og Brian stod for menuen, og
jeg tror alle var tilfredse, så stor tak for indsatsen. Der er genvalg. Jeg håber
endnu flere vil møde op i år, sådan en eftermiddag/aften er rigtig fint til at
ryste os sammen, de to foreninger imellem. Vi bruger af overskuddet fra
feltskydningerne til denne dag, så det koster kun patroner at deltage. Resten,
altså lerduer, mad og drikke er betalt af de to foreninger, så mød op og få del
i glæderne. Derudover havde Korsholm sponsoreret fine præmier, som der
blev trukket lod om.
D. 5. august var vi på Hjorte- og grisebanen i Ulfborg. Det gør vi igen i år, dog
gør det dalende deltagerantal at vi dropper grisebanen, og kun lejer
hjortebanen.
Som de sidste par år havde vi to august søndag formiddage på
flugtskydningsbanen i Skjern, kun for medlemmer af Velling Jagtforening og
Lem Sogns Jagtforening. Også her betaler foreningerne lerduerne, så I kun
skal betale de patroner I bruger. Det fungerer rigtig godt, så det gør vi igen i
år. Her er der mulighed for både at skyde jagtskydning og sporting, uden den
store ventetid. Hvis I ikke har været med endnu, så prøv det i år. Kom evt.
bare ned og kigge, man behøver ikke skyde for at have en god dag. Her
bliver man ikke til grin, vi er her jo både for at blive bedre og for at hygge. Så
kom endelig, der er plads nok.
Lørdag d. 18. august havde vi lejet flugtskydningsbanen igen, og vi havde
også lejet én af Danmarks bedste skydeinstruktører, nemlig Rasmus
Bjergegaard. Jeg var desværre selv forhindret, men alle tilbagemeldinger jeg
har fået, har været meget positive. De 15 deltagere der var plads til, havde
vist alle en rigtig god dag. Det er godt nok et rimelig dyrt arrangement, men vi
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synes det er en god sag at støtte. Vi har vist alle godt af få vores
skydefærdigheder forbedret, og det kan Rasmus Bjergegaard hjælpe os
mefd. Man går fra banen med en god følelse, om det så er for at bruge den
nye viden til jagt eller flugtskydning. Hvis det lykkes os at finde en dato i år,
bliver arrangementet gentaget. Vi ved det ikke helt endnu, både Rasmus og
skydebanen i Skjern er ofte optaget.
Og vi havde igen en september rævejagt, og igen uden held. Det er ellers min
opfattelse, der er mange ræve i vores område, men vi fandt dem ikke.
Pølserne hos Ove Korsdal var dog som sædvanlig gode, og alt i alt en
hyggelig formiddag. Tak til Ove for husly og øl.
Så kommer vi til september jagtfeltskydningen. Igen en rigtig god skydning i
godt vejr. Tusind tak til alle hjælpere. Denne gang havde vi som aftalt lavet et
feltskydningsudvalg, bestående af 3 fra Velling og 3 fra os. Det fungerede
rigtig godt, og bliver endnu bedre i år, vi skulle jo lige finde formlen for,
hvordan, hvem og hvornår. Det har vi fået snakket rigtig godt igennem, så jeg
tror det kører som smurt fremover. Vi skal dog alle stadig være opmærksom
på at finde de nødvendige hjælpere. Selvom vi er blevet flere til at finde dem,
er det stadig et stort arbejde. Alle har meget at se til i deres fritid, og mange
har været med i mange år. Det er vi dybt taknemmelige for, og håber mange
igen vil give en hånd med. Også gerne nye hænder, vi måske ikke har set før.
I år er skydningen lørdag d. 21. september og Forbundsmesterskaberne, som
vi igen skal levere skiver og service til, er dagen efter, nemlig søndag d. 22.
september.
Igen i år vil jeg gøre opmærksom på, at vi de sidste år har vi været velsignet
af rigtig godt vejr ved vores feltskydninger, det har rimelig stor indvirkning på
økonomien. Skiverne har som tidligere omtalt ikke så godt af regnvejr, men vi
glædes over det gode vejr, så længe det bliver ved. På et eller andet
tidspunkt løber vi nok igen ind i noget regnvejr, og så kan vi godt få et år med
knap så stort et overskud. Men det økonomiske vil jeg komme tilbage til når
regnskabet fremlægges.
Fredag d. 28. september var vi igen på hjortebanen i Ulfborg, med
efterfølgende evaluering af feltskydningen. Som altid en konstruktiv
evaluering. I år prøver vi at flytte denne skydning med efterfølgende
evaluering til en mandag, i stedet for en fredag. Vi håber det måske kan lokke
lidt flere til at deltage, måske familien trækker for meget en fredag aften.
Fredag d 2. november havde vi trofæ-aften med stegt flæsk og persillesovs.
Vi var igen ikke for mange, så i år prøver vi også at flytte den væk fra fredag,
nemlig til onsdag d. 6. november. Vi havde besøg af formanden for Danmarks
Jægerforbund, Claus Lind Christensen. Og efter et oplæg fra Claus var ordet
frit, man kunne spørge om hvad som helst. Vi kom langt omkring,
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spørgelysten var stor. Blandt andet kunne debat om ulven vække de fleste.
Den har vi vist alle en mening om.
Og så lige lidt om et par nye tiltag.
2. påskedag mandag d. 22. april har vi arrangeret en fisketur til Det Gule Rev
fra Hanstholm med Bonito. Hvis ikke der kommer afbud fra nogen, er turen
udsolgt. Vi kan kun være 12 med. Nu må vi så se om vejrguderne er med os,
der bliver aflyst mange ture p.g.a. blæst.
Og så er Brian i gang med at arrangere en fisketur til Lillebælt efter fladfisk.
Det er tanken at det skal være en bustur, så hygge fra vi tager af sted, til vi
kommer hjem. Det er efterhånden nogle år siden vi sidst var af sted, men
flere taler stadig om denne tur. Så det må vi prøve igen. Hvis ikke vi når at få
det på plads inden kalenderen udsendes, kommer det senere på
hjemmesiden og på mail.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde i 2018. Vi har det
fantastisk hyggeligt på vores få møder. Også en tak til Velling Jagtforening for
godt samarbejde, og selvfølgelig også tak til alle andre, som giver en hånd
med når vi ber om det. Det håber jeg I vil blive ved med.
Tak for ordet, tak for så mange støtter op om generalforsamlingen, og knæk
og bræk i den kommende sæson.
Spørgsmål og kommentarer er selvfølgelig meget velkommen.
Formand
Ole Jensen
Højmark d. 24. januar 2019
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