Formandens beretning 2020
(ved generalforsamlingen d. 5. juli 2021)

Så lykkedes det endelig at få vores generalforsamling berammet.
Det hele har jo været lidt op ad bakke det sidste 1½ års tid. Men intet er jo
som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. I slipper i år for at høre på
en lang beretning, da de fleste af vores arrangementer i 2020 blev aflyst.
Men lidt om de arrangementer som trods alt blev gennemført:
Nu er det jo efterhånden længe siden, jeg burde nok have skrevet
beretningen lidt før, men jeg har forsøgt at huske lidt om ”årets gang”.
Så vidt jeg husker, var det første arrangement som var muligt at gennemføre,
fredag d. 4. juli hvor vi var til flugtskydning i Skjern efterfulgt af grill-aften i
Højmark, sammen med Velling Jagtforening. En rigtig god dag/aften med god
tilslutning, god træning og masser af hygge ved grillen til gode barbequeben.
Tilslutningen stiger år for år, hvilket bekræfter os i, at det er et arrangement vi
skal fortsætte med. 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.
D. 30. august var vi på Hjortebanen i Ulfborg. Der var ikke for mange
deltagere, men dem der dukkede op, havde et par gode timer.
Også de 2 flugtskydninger i Skjern, kun for medlemmer af Velling
Jagtforening og Lem Sogns Jagtforening, lykkedes det at afholde. Og med
rigtig god tilslutning, så det fortsætter vi også med.
Og september rævejagten gennemførte vi også. Og igen uden held. Men
pølserne hos Ove Korsdal var som sædvanlig gode, og det var som altid en
hyggelig formiddag. Her kunne der godt deltage lidt flere. Igen tak til Ove for
husly og øl.
September jagtfeltskydningen kunne vi heldigvis også afvikle, på nogenlunde
sædvanlig vis. Det var lidt spændende, om der ville blive fuldt hus, da
forbundsmesterskaberne om søndagen var aflyst, og vi derfor havde givet
skytterne lov til at melde fra til vores skydning om lørdagen. Men det gik rigtig
fint med at sælge de ledige pladser, og mange af dem som kommer langt
væk fra, var taknemmelige over at vi ikke holdt dem op på
forhåndstilmeldingerne. Det blev igen en rigtig god skydning i godt vejr.
Tusind tak til alle hjælpere. I år er skydningen lørdag d. 18. september og
Forbundsmesterskaberne, som vi igen skal levere skiver og service til, er
dagen efter, nemlig søndag d. 19. september. Her håber jeg at I igen vil give
en hånd med. Vi har jo allerede afholdt én i år, men den kommer først med i
Side 1

beretningen til næste år. Jeg kan dog sige, at skydningen igen var en succes,
på trods af det lunefulde sommervejr.
D. 23. september var vi igen på hjortebanen i Ulfborg, med efterfølgende
evaluering af feltskydningen. Som altid en konstruktiv evaluering. I år bliver
det onsdag d. 22. september.
Og så lukkede Danmark ned igen, så vi måtte aflyse vores trofæaften. Vi
håber, vi kan gennemføre den i år, det er planlagt til tirsdag d. 2. november.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde i 2020/21. Vi har
faktisk kun holdt ét møde i 2021, vi har klaret det over telefon og mail. Men
det ser jeg ikke som noget problem, udover jeg savner de hyggelige møder.
Så når verden nu forhåbentlig igen bliver lidt mere normal, vil vi da helt sikkert
mødes bare en lille smule oftere. Og som sædvanlig en stor 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. Jeg
ved, at nogle trækker et stort læs, det er vi meget taknemmelig for.
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. 5. juli 2021
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