Formandens beretning 2021
(ved generalforsamlingen d. 24. marts 2022)

Igen i år måtte vi udskyde vores generalforsamling, dog ikke så meget som sidste år. Og
tilmeldingen viser, at vi igen er klar til at mødes, vi håber det holder ved, det har været lidt
surt og usikkert. 2021 var stadig præget af Corona, men vi lykkedes da med at
gennemføre langt de fleste af vores arrangementer. Kalenderen for 2022 er måske også
lidt Corona præget. Vi er stadig en smule usikker på, om vi helt er fri af den trælse
sygdom. Derfor har vi valgt ikke at lave arrangementer ud over de sædvanlige i 2022, men
vi har flere idéer i støbeskeen til 2023. Så må vi se, hvor meget der er energi til at
gennemføre. Vi ved, at alle har en travl hverdag, men vi håber at afprøve en idé eller to til
næste år, og håber selvfølgelig på jeres opbakning.
Her kommer lidt om de arrangementer vi havde i 2021, og lidt om hvad vi kommer til at
gøre i år:
Vi havde 3 indskydninger på Skelhøjebanen, sammen med Velling Jagtforening. Det var
som altid Ole Lembcke fra Hanning-Finderup-Sædding Jagtforening der stod for det. Som
noget nyt havde vi valgt at Lem Sogns Jagtforening og Velling Jagtforening betalte for
indskydningen for vores medlemmer, så medlemmerne kun skulle betale den ammunition
de brugte. Det fortsætter vi med, og håber det kan være med til at få endnu flere til at
møde op. Der deltog 28 i løbet af de 3 dage, der er plads til mange flere.
Vi havde også en skydning på Hjortebanen i april, jeg kan ikke huske om jeg selv deltog,
og kan derfor heller ikke huske hvor mange der deltog. Men også her er der altid plads til
flere. Som ved indskydningen betaler man kun egen ammunition, og får endda pølser, øl
eller vand efter skydningen.
Vores fisketur 2. påskedag til Det Gule Rev blev igen aflyst, vi håber at komme afsted i år.
Der er udsolgt, og endda én på venteliste.
Jeg blev sidste år kontaktet af Poul Gregersen fra Ringkøbing Skjern Kommune, om vi i
Lem Sogns Jagtforening ville være behjælpelig med rågeregulering i Lem. Det sagde jeg
ja til, hvis jeg kunne finde en tovholder. Jeg har hverken tid, energi eller viden nok til at stå
for det. Heldigvis meldte Anders Abildtrup sig som tovholder, og ved fælles hjælp fik vi det
op at stå. Jeg tænker det som et prøve år, og tror det glider lidt lettere i år. Der blev skudt
en del rågeunger, hvilket var det primære mål, så jeg ser det som en succes. Der er
forskellige krav fra såvel lovgivning som fra kommunen der skal overholdes. Vi gør det på
vegne af kommunen, så kommunen har det sidste ord. Men alt det vil Andres fortælle
mere om under eventuel.
Bukkepral d. 16. maj kunne vi gennemføre, dog under andre forhold end vi plejer. Vi
mødtes i grillhytten her i Højmark til grillpølser, øl og vand. Det var bestemt meget
hyggeligt, men vi håber at vi i år kan holde det på helt traditionelt vis, med kaffe og
rundstykker her i forsamlingshuset. Det er i hvert fald booket.
Jagtfeltskydningen i juni, sammen med Velling Jagtforening, blev som altid en succes.
Udsolgt som altid, en smule vådt om formiddagen, men lutter glade og tilfredse skytter og
hjælpere, så kan vi da ikke ønske os mere.
Velling Jagtforening har desværre valgt kun at ville hjælpe ved september skydningen. Vi
havde i efteråret en evaluering, hvor de meldte ud, at de havde mere og mere vanskelig
ved at finde hjælpere til 2 skydninger. Langt flertallet af de medlemmer fra Lem Sogns
Jagtforening som var mødt op, var heldigvis enig med mig i, at vi skulle forsøge at finde en
anden samarbejdspartner til juni skydningen. Det ville være synd at miste den indtægt, de
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2 skydninger er jo hele det økonomiske grundlag for at vi kan tilbyde vores medlemmer så
mange gratis arrangementer. Også bestyrelsen bakkede mig op i det. Og det er heldigvis
lykkes, i år hjælper Skjern Jagtforening ved denne skydning. De har stor erfaring fra Borris
Stævnet, hvor de har hjulpet i mange år. Jeg håber og tror på et godt samarbejde også
fremover. Vi kender jo mange af gutterne fra flugtskydningsbanen i Skjern.
Fredag d. 2. juli var vi igen til flugtskydning i Skjern efterfulgt af grill-aften i Højmark,
sammen med Velling Jagtforening. Og igen en rigtig god dag/aften med god tilslutning,
god træning og masser af hygge ved grillen til gode barbequeben. Og igen med rigtig flot
tilslutning, ca. 35 deltog. Der er jo heller ikke nogen grund til ikke at deltage, da hele
arrangementet er gratis, og samtidig er der mulighed for at vinde én af de fine præmier,
sponsoreret af Korsholm. I år har jeg bestilt barbequeben her fra Højmark Forsamlingshus,
jeg er sikker på Martin vil sørge for vi bliver mætte, det er fredag d. 8. juli i år.
Som sædvanligt havde vi 2 flugtskydninger i Skjern, kun for medlemmer af Velling
Jagtforening og Lem Sogns Jagtforening, hvor foreningerne betalte både duer og patroner.
Igen med rigtig god tilslutning, så det fortsætter vi også med. Dog bliver det 2 lørdage i år,
d. 20. og 27. august. Grunden til det bliver lørdage er, at den nye miljøgodkendelse af
skydebanen i Skjern, sætter begrænsninger på antal søndage, der må skydes.
Vi var på Hjortebanen i Ulfborg d. 29. august, her var der ikke mange deltagere. I år
skærer vi ned fra 3 til 2 gange, som tidligere én om foråret og én sidst i august. Så må vi
se, om ikke vi kan blive lidt flere de 2 gange.
September rævejagten gik næsten som det plejer. Vi så ingen ræve, men så dog en
masse andet vildt, i fantastisk godt vejr. Og pølserne hos Ove Korsdal var som sædvanlig
gode, og det var som altid en dejlig formiddag. Her kunne der altså godt deltage lidt flere,
det er superhyggeligt. Igen tak til Ove for husly og øl.
Og ja, jeg behøver jo næsten ikke sige det, men september jagtfeltskydningen blev
selvfølgelig igen en stor succes. Flot skydning i super godt vejr. Tusind tak til alle skytter
og hjælpere. I år er skydningen lørdag d. 17. september og Forbundsmesterskaberne,
som vi igen skal levere skiver og service til, er dagen efter, nemlig søndag d. 18.
september. Her håber jeg at I igen vil give en hånd med. Som jeg sagde tidligere, er det
sammen med Velling Jagtforening, og skydningen er som altid udsolgt et år i forvejen.
D. 22. september var vi igen på hjortebanen i Ulfborg, her deltog ikke mange. Og derfor
skærer vi den skydning væk i år, vi kan altid genoptage den, hvis der er ønsker om det.
Vi mødtes 40 til trofæaften med stegt flæsk d. 2. november. Den blev jo aflyst pga. Corona
i 2020, så vi trængte til noget godt flæsk. Og det fik vi. Det var vores sidste arrangement i
Højmark Forsamlingshus med Jan og Karin som vært. De vil blive savnet, men jeg er helt
sikker på Martin vil løfte arven, på sin egen måde. Så trofæaften med stegt flæsk
fortsætter vi selvfølgelig med. Dog uden deltagelse af Velling Jagtforening, de har i stedet
en forårsfest her i april med god mad. En del er jo medlem af begge foreninger, så de har
stadig mulighed for at deltage i begge arrangementer.
Og så vil jeg takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde i 2021. Vi har ikke mødtes
meget, vi har igen klaret det over telefon og mail. Vi må se, om ikke vi kan mødes lidt
oftere, vi har det jo rigtig hyggeligt. Og som sædvanlig en kæmpestor tak til Velling
Jagtforening for godt samarbejde, og til alle andre, som giver en hånd med når vi ber om
det. Det håber jeg I vil blive ved med. Jeg har sagt det før, men jeg ved, at nogle trækker
et stort læs, det er vi meget taknemmelig for.
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Jeg vil ikke trætte jer med det politiske, men svarer selvfølgelig gerne på spørgsmål om
det også. Og I er også altid velkommen til at ringe eller maile, hvis I ønsker svar på
spørgsmål. Jeg har ikke svar på alt, men ved ofte hvor jeg skal henvende mig for at få
svar. Og så må jeg selvfølgelig lige advare jer om, det er ikke sikkert det svar I får, var det
I ønskede jer. Vi jægere bestemmer ikke alt vedr. jagt, og selvom vi gjorde, ville vi
såmænd ikke blive enige om alt alligevel. Men ellers vil jeg opfordre jer til at følge med på
Jægerforbundets hjemmeside, og/eller møde op til diverse møder. Det er faktisk muligt at
få indflydelse ved at møde op og gøre sin stemme gældende. Det giver langt større
indflydelse, end at skændes/kritisere på facebook og lignende. Der har tonen det med at
blive meget uforsonlig, det er sjældent befordrende for at opnå indflydelse og resultater.
Tak for ordet, tak for I støtter op om generalforsamlingen, og knæk og bræk i den
kommende sæson.
Spørgsmål og kommentarer er selvfølgelig som altid meget velkommen.
Formand
Ole Jensen
Højmark d. 24. marts 2022
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