Formandens beretning 2016
(ved generalforsamlingen d. 19. januar 2017)

Igen i år vil jeg takke for så mange medlemmer møder op til vores
generalforsamling. Det er jo nok Kokkefars gule ærter, som har en del af
æren for fremmødet i aften, men jeg håber og tror også I kommer lidt for
generalforsamlingens skyld.
Første arrangement efter generalforsamlingen var kredsmødet på
Dejbjerglund Efterskole. Vi var 3 stemmeberettigede her fra Lem Sogns
Jagtforening, det skulle vi gerne være hver gang, jeg plejer ikke at kunne få
nogen med. At der var ekstra interesse for netop dette kredsmøde er vist
velkendt for alle, vi skulle vælge vores hovedbestyrelsesmedlem i kreds 2.
Norbert Ravnsbæk stillede op som modkandidat til det siddende
hovedbestyrelsesmedlem, Lars Jensen. Hovedsageligt p.g.a. den verserende
hjortevildtdebat. Og Norbert blev som bekendt valgt.
Første egentlige arrangement i Lem Sogns Jagtforening var torsdag d. 10.
marts, et foredrag med Steen Andersen, kendt fra ”Jagtmagasinet” på DK4.
Det var, som foredraget i 2015 med Jørgen Skouboe, i samarbejde med
Velling Jagtforening. Vi kunne dog ikke igen fylde forsamlingshuset, Steen
Andersen henvender sig nok mere kun til jægere, hvor Jørgen Skouboe nok
favnede lidt bredere. Jeg synes bestemt foredraget med Steen var godt, og
med en pris på kr. 100,- inkl. kaffe kan det heller være det, som afholdt folk
fra at komme.
Det gjorde at foredraget gav et mindre underskud, dog har vi overskud på de
to foredrag samlet set. I år har vi valgt at holde en pause hvad foredrag
angår, men der skal nok komme noget senere. Der er mange tilbud om
foredrag og lign. rundt omkring, vi har alle meget at rende efter, så det skal
være noget ekstraordinært, hvis vi skal fylde forsamlingshuset. Det kan vi nok
ikke finde hvert år, hvis det også på én eller anden måde skal have relation til
jagt.
Vi havde 3 skydninger på Skelhøje, som vi plejer. Og som tidligere kunne vi
sagtens være flere til disse skydninger, vi kan aldrig træne for meget. Men
igen, vi har alle meget at se til, jeg havde f.eks. ikke tid alle gange.
Velling Jagtforening havde lejet Hjorte banen et par timer d. 17. april. Her var
vi som tidligere velkommen, også her er der plads til mange flere. Det er både
sjovt, hyggeligt og rigtig god træning. Jeg var desværre selv forhindret, da vi
samme weekend renoverede skiver til feltskydning. Det var selvfølgelig ikke
så smart, vi må prøve at undgå fremover at tingene overlapper hinanden.
Onsdag d. 4. maj var vi inviteret til Korsholm i Skjern. De havde ekstra åbent
bare for os og Velling Jagtforening. Og havde også stillet skydearenaen til
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rådighed, uden beregning. Her havde vi nok håbet og troet på lidt større
fremmøde, vi var ikke mange. Om det var fordi folk skulle noget andet, eller
interessen for et sådant arrangement ikke er til stede, skal jeg ikke kunne
sige. I bestyrelsen har vi valgt at droppe lign. i år, vi skal også kunne forsvare
det over for dem som stiller sig til rådighed i butikken, sådan en aften.
Jeg vil også lige nævne, vi igen er blevet kontaktet af ”Dynamik i Lem”, om at
deltage i et fælles arrangement i Lem-Hallen. Jeg har dog valgt at takke nej,
det er svært at finde de nødvendige hænder til den slags arrangementer.
Brian og Arne gjorde det kanon godt i 2015, men om foreningen som sådan
fik noget ud af det, tvivler jeg lidt på. Og så er det svært at finde kræfterne til
det. Det lyder nok ikke af så meget, men der er faktisk en del forberedelse,
både med møder inden og planlægning af stand o.s.v. Det er ”Tordenskjolds
soldater” som hjælper os gang på gang, vi trækker i forvejen hårdt på deres
arbejdskraft. Men hvis der er nogen som har interesse i stå for vores
medvirken i ”Dynamik i Lem” fremover, så hører jeg gerne fra jer. At vi ikke er
med i år og heller ikke sidst år, betyder ikke vi er ude for altid. Personligt kan
jeg dog ikke finde tiden til det.
Onsdag d. 11. maj var vi, også sammen med Velling, på fisketur til Oxriver,
Put and Take i No. Super hyggelig aften i et fantastisk vejr, men fisk fangede
vi ikke mange af. Der blev kun fanget en enkelt fisk, så præmieuddelingen
voldte ikke de store problemer. Der ligger forresten en lille stemnings video
fra turen på hjemmesiden.
I den forbindelse vil jeg lige nævne, vi har fået ny hjemmeside. Jeg synes fik
en dårlig behandling af vores tidligere udbyder, og valgte derfor at skifte.
Danmarks Jægerforbund tilbyder webhotel til alle foreninger og en skabelon,
så hjemmesiden er bygget op på samme måde, hos alle foreninger. Der er
dog meget vide rammer for at ændre og redigere, alt efter lyst og evner. Med
mine sparsomme evner udi at lave hjemmesider, var det en stor opgave,
selvom der forelå en skabelon. Alt fra den gamle hjemmeside skulle i
princippet skrives ind igen, samtidig med jeg skulle lære at bruge den nye
platform. Jeg er ikke i tvivl om at noget er blevet glemt, men hvis I savner
oplysninger er I meget velkommen til at kontakte mig. Nu hvor den er oppe og
køre, er det ikke så svært at tilføje eller redigere. Én ting som er forsvundet i
forbindelse med skiftet, er flere af de billeder i tidligere har sendt til mig. Det
beklager jeg, men jeg har ikke været opmærksom på at gemme dem et andet
sted, end på den gamle hjemmeside. Det skulle der så til gengæld være styr
på fremover, så jeg håber i vil sende mange billeder til mig fremover. Jeg kan
se trafikken på hjemmeside stiger når der tilføjes billeder, så det må jo rygtes.
Jeg tror også vi alle gerne vil se billeder af både trofæer og naturbilleder i det
hele taget. Billedarkivet er også kørende igen på hjemmesiden, den virkede
ikke længere på den gamle. Det opdagede jeg først, da jeg arbejdede med at
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lave den nye hjemmeside. I må meget gerne kontakte mig, hvis noget ikke
virker, da jeg ikke altid selv tjekker om alt er ”up to date”.
Tilbage til vores arrangementer.
”Bukkepral” d. 16. maj var igen sammen med Velling. Flot fremmøde og som i
2015 lå der 6 bukke paraden. Vores nye medlem Ole Pryds Holm Pedersen
vandt afstemningen om ”Årets Premierebuk” med sin første buk, stort tillykke
med det.
D. 19. juni afviklede vi, sammen med Velling, Jægerforbundets
kredsjagtfeltskydning. Efter kredsskydningen udnyttede vi som tidligere
skiverne til en lille jagtfeltskydning. Denne gang stod vi for alt, næsten som
ved vores feltskydning i september. Det kræver selvfølgelig en lidt større
indsats, men omvendt betyder det også, det er lettere at få udsolgt, og
dermed en bedre økonomi i skydningen. Det var første gang med tilmelding til
kredsskydningen via Jægerforbundets hjemmeside. Det gav lidt udfordringer i
starten, men det har vi lært af. Jeg er sikker på, det kører meget bedre i år,
hvor det stort set kommer til at køre på samme måde. Vi skal igen bruge
meget hjælp, så derfor må I meget gerne allerede nu sætte kryds i
kalenderen søndag d. 18. juni. Ligesom Velling stiller med mange hjælpere til
vores septemberskydning, er vi afhængige af mange hjælpere fra Lem Sogns
Jagtforening ved denne skydning.
D. 1. juli havde vi planlagt grillaften med helstegt pattegris. Der var dog ikke
tilslutning nok til at grille en hel gris. Vi valgte i stedet at købe nogle grillpakker, og det fungerede vist meget godt. Det var i hvert fald hyggeligt, som
altid. I år bliver det lidt anderledes. Vi har jo fjernet feltskydningen for
hjælpere fredagen før vores septemberskydning. I stedet arrangerer vi en
lokal feltskydning for medlemmer af Velling Jagtforening og Lem Sogns
Jagtforening. Her er planen at skydningen er en fredag fra kl. 15:00 til kl.
17:00 og herefter griller vi så fra kl. 19:00. Man må gerne deltage i grill-festen
selvom man ikke ønsker at deltage i skydningen. Da vi ikke ved, hvor mange
der evt. ønsker at deltage i skydningen, bliver der nok en maks. antal på 25
deltagere i år. Vi skal bestille baner i god tid, så vi må se hvor stor interessen
er. Hvis det viser sig, interessen er større end forventet, så udvider vi bare til
næste år. Datoen er ikke fastlagt, men det bliver den snarest. Det kommer an
på, hvornår der er ledig på Skyttecentret i Ulfborg. Vi håber på den måde at
få lidt flere til at deltage i grillfesten, og så er det jo også ment som en ”tak for
hjælpen” til alle dem, som giver en hånd med, i løbet af året.
Igen var der 4 flugtskydninger på Holmager, alle arrangeret af Velling, hvor vi
var velkommen. Stadig ikke den helt store tilslutning herfra, men alt i alt nogle
gode skydninger. Det er hyggeligt, det er sjovt og det er god træning.
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D. 28. august var vi på Hjorte- og grisebanen i Ulfborg. Også her kan vi være
mange flere, vi var kun 12. Men vi lejer banerne igen i år.
Som før havde vi en september rævejagt i majs og roer. Det blev så til en jagt
mest i roer. Jagten blev afviklet i fantastisk vejr, og i hvert fald mine
forventninger var store. Men de blev gjort til skamme, vi så ikke en eneste
ræv, på trods af der er observeret mange ræve i området. Alligevel en dejlig
dag, vi sluttede som sædvanlig med pølser og tilbehør hos Ove Korsdal.
M.h.t. ræve kan jeg sige, på vores egen jagt har vi set mange ræve i
efteråret. Og har også skudt nogle stykker, så pt mangler vi vist ikke ræve i
området. Det ser ud til, de er på fuld styrke igen efter årene med hvalpesyge.
Nu er det så vores opgave som jægere, at holde bestanden på et tåleligt
niveau. Ræven er hård ved den øvrige fauna.
Så kommer vi til vores september jagtfeltskydning. I 2016 havde vi endnu
engang fantastisk godt vejr til en udsolgt skydning.
Som tidligere nævnt, havde vi valgt at droppe skydningen om fredagen for
hjælpere. Det mener jeg var en rigtig god beslutning, vi var mange som ikke
var nær så pressede, som tidligere. Der var slet ikke det stress på, som vi før
har oplevet. Det er stadig en kæmpe opgave, og nogen er stadig på grænsen
af, hvad de kan yde. Men vi forsøger at lære af hver skydning, så vi bliver
bedre og bedre, og dermed også mindre pressede. Her er det utrolig vigtig at
vi taler sammen, så vi trækker på samme hammel. Råber og skriger vi efter
hinanden, er der nogen som vælger at blive væk. Og det har vi ikke råd til, vi
har brug for hver eneste hjælper, vi kan skaffe. Der vil i så stort et
arrangement nok altid være noget, som kan gøres bedre. Og det vil vi jo alle
gerne, vi skal bare gøre hinanden opmærksom på det, på en ordentlig måde.
Vi er alle frivillige, det skal vi huske på.
Sådan helt generelt synes jeg det fungerede rigtig godt i år. Om søndagen
var vi færdige i ordentlig tid, og folk var ikke så nedslidte som tidligere. Så er
humøret bedre, og alt går bare lidt lettere. Selvfølgelig var vi også velsignet af
et godt vejr hele weekenden, men jeg tror vi er ved at have fundet modellen
for at vi alle kan have god oplevelse ud af det.
Det økonomiske vil jeg som tidligere vente med til jeg gennemgår regnskabet.
Igen, en stor tak til 3 generationer Sørensen, i har som sædvanligt gjort et
kæmpe arbejde i 2016. Velling Jagtforening skal også have en stor tak, I
stiller velvilligt op, når vi kalder. Og selvfølgelig også en stor tak til alle andre,
som på den ene eller anden måde har hjulpet os ved skydningen, der er rigtig
mange gøremål som skal klares, for at alt klapper på dagen. Som tidligere vil
I høre nærmere, når vi igen mangler hjælp. I år er skydningen lørdag d. 16.
september og FM som sædvanligt om søndagen.
D. 30. september var vi igen på hjortebanen i Ulfborg, med efterfølgende
evaluering af feltskydningen. Rigtig god evaluering, i en positiv tone, jeg
synes evalueringen viser, det er småting vi skal ændre på.
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D. 11. november havde vi igen trofæ-aften med stegt flæsk og persillesovs. Vi
var lidt færre deltagere, end sædvanligt, kun 29 mødte op. Der var heller ikke
mange trofæer, men det skal ikke afholde os fra at arrangere det igen. Flere
kan jo ha været forhindret? Mon ikke vi igen kan komme op på de ca. 40
deltagere, vi tidligere har været? Det burde vi da, 2 jagtforeninger med
tilsammen over 200 medlemmer. Anders Rasmussen vandt afstemningen om
”årets Danske buk”, tillykke med det. Efter spisningen havde vi hyret en jæger
til at komme og fortælle om en jagtrejse. Desværre var den USB-stick han
havde med tom, den skulle have indeholdt billeder fra turen. Det gjorde
måske nok oplevelsen lidt flad, men sådan kan det jo gå, når teknikken fejler.
Her vil jeg lige rette en tak til hornblæserne som stiller op hvert år. I år havde
de dog også lidt frafald, men dem som kom, gjorde det som altid rigtig godt.
Gravjagter: Det er gået lidt bedre end sidst, jeg mener det indtil nu er blevet til
3 ræve i denne vinter. Når vi nærmer os efteråret vil der komme en mail
rundt, vi skal ha listen om hvem der ønsker at deltage i gravjagter opdateret.
Herefter vil den igen komme på hjemmesiden, så alle kan følge med i, hvem
der er med på gravjagt hvornår.
Jeg vil også lige minde jer om, fremover bliver vores kalender ikke sendt ud
pr post. Den ligger som altid på hjemmesiden, og kan downloades og printes.
Og som altid vil jeg igen minde om, det er vigtig I indberetter vildtudbytte i år.
Lad nu være med at vente til d. 31. marts, der er altid tryk på. Hvis I ikke
indberetter, kommer der ikke et nyt jagttegn.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2016. Herunder en
særlig tak til Søren, som efter 4 år har valgt at holde en pause fra
bestyrelsesarbejdet. Tak for din indsats, og din positive indstilling. Jeg er
sikker på, du vender tilbage til bestyrelsen på et tidspunkt, det kan du slet
ikke undvære. Og selvfølgelig også en kæmpe tak til alle andre, som giver en
hånd med når vi ber om det.
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. 19. januar 2017
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