Formandens beretning 2017
(ved generalforsamlingen d. 25. januar 2018)

Ja, så skal vi høre lidt om hvad vi har bedrevet i 2017, og også lidt om, hvad
vi forventer af 2018. Vores arrangementer ligner jo lidt hinanden, år efter år.
Det er ikke så let at finde på nyt, selvom vi prøver. I efteråret sendte jeg en
mail rundt ang. et tilbud på et weekendophold på Fyn. Her fandt vi i hvert fald
ud af, det skulle vi ikke arbejde videre med. Ikke én eneste viste interesse.
Men så må vi jo bare prøve noget andet. Vi påtænker måske at lave en
bustur til Jagt og Outdoor Messe i Odense lørdag d. 24. marts, men det kan
vi ta snak om, når vi kommer til eventuel. Hvis ikke rigtig der er interesse, vil
vi ikke bruge flere kræfter på det.
Jeg vil lige reklamere lidt for årsmødet i jægerrådet Ringkøbing-Skjern. Igen i
år vil jeg opfordre jer til at møde op, hvis i har mulighed. I år er mødet onsdag
d. 31. januar kl. 19:00 her i Højmark Forsamlingshus. I år skal der bl.a.
diskuteres struktur i Jægerforbundet. Der er mange meninger: Skal kredsene
nedlægges, eller være mindre? Hvilke opgaver skal kredse og Jægerråd
have? Skal der være flere hovedbestyrelsesmedlemmer? Skal
hovedbestyrelses medlemmer kunne vælges udenfor egen kreds, eller skal
de være lokale? Der er mange spørgsmål, og fordele og ulemper, næsten
uanset hvilken model der vælges. Men på jægerrådets årsmøde er det 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.
I april havde vi igen 3 skydninger på Skelhøje. Og med lidt svingende
deltagelse, jeg var selv forhindret 2 af gangene. Men jeg vil da opfordre jer til
at møde op igen i år, datoerne kommer i kalenderen.
Velling Jagtforening havde igen lejet Hjorte banen et par timer d. 23. april,
hvor vi som sædvanlig var velkommen. Jeg kan desværre ikke huske hvor
god tilslutningen var, men der er altid plads til flere på disse skydninger.
”Bukkepral” d. 16. maj var igen sammen med Velling. Vi var knap 30 jægere
og for første gang, så vidt jeg husker, var der ikke skudt buk på
premieremorgenen. Jeg oplyste forsamlingen om, at den første som sendte
et billede af en nedlagt buk (altså fra 2017) ville få medalje og krus for ”Årets
Premierebuk”. Jens Bukholt proklamerede straks, at den skulle han nok
ordne, han ville skyde den samme dag. Og sådan blev det, sidst på
eftermiddagen eller først på aftenen kom billedet, og Jens har senere
modtaget medalje og krus, stort tillykke med det. Der kan være flere grunde
til, der ikke var skudt buk om morgenen. Det var en kold og våd morgen, og
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flere af de fremmødte jægere havde valgt at udsætte premieren, det har
selvfølgelig haft indflydelse. Og nogen steder i vores område tales der også
om nedgang i råvildtbestanden, det har vi nu ikke mærket så meget til, på det
jagt jeg selv er med i. Vi skød ikke mange bukke i foråret, men har både set
og skudt godt med råvildt i efteråret.
I september var jeg til tema-møde om råvildt/råvildtsyge i Rofi-hallen,
arrangeret af Ringkøbing Jægerforbund. Jeg må sige, det blev jeg ikke
væsentlig meget klogere af. De ”kloge” er slet ikke enige om, hvad der
forårsager råvildtsygen. Eller om der overhovedet er en sammenhæng med
den råvildtsyge, som nu i mange år har hærget Fyn. Og man kunne også
høre, der var meget forskel på, hvordan bestanden af råvildt vurderes rundt
omkring i kreds 2. Nogen steder mente de næsten råvildtet er forsvundet,
andre steder vurderes bestanden nogenlunde som den har været i flere år.
Det er faktisk et ret interessant emne, det er bare noget frustrerende de ikke
kan finde årsagen til, at råvildtet nogen steder dør af diarré. Men der arbejdes
stadig på sagen, vi må håber der kommer nyt på et tidspunkt.
Det var et lille sidespring, tilbage til vores arrangementer.
D. 18. juni stod vi igen, sammen med Velling, for Jægerforbundets
kredsjagtfeltskydning. Efter kredsskydningen udnyttede vi som tidligere
skiverne til en lille jagtfeltskydning. Den her gang gav det lidt udfordringer, jeg
fik meget sent at vide, de baner vi plejer at bruge til feltskydningen, ikke
kunne benyttes p.g.a. manglende miljø-godkendelse. Hele skydningen var
planlagt, da jeg fik beskeden, så det var om igen med nye baner, afstande,
skydestillinger o.s.v., så hele papirarbejdet skulle også lave igen. Men det
blev klaret, og vi fik igen meget ros for skydningen. Så tusind tak til alle som
hjalp, både fra Velling Jagtforening og Lem Sogns Jagtforening. Selvom det
kneb lidt med at få de sidste hjælpere på plads, så lykkedes det til sidst.
I 2018 er kredsskydningen søndag d. 17. juni, så sæt kryds i kalenderen hvis
I vil hjælpe os den dag.
D. 7. juli prøvede vi så at lave en lokal jagtfeltskydning, kun for medlemmer af
Velling Jagtforening og Lem Sogns Jagtforening, hvor vi sluttede af med
grillaften på skolens grill-plads i Højmark. Det synes jeg var en succes,
selvom det er et forholdsvis stort arbejde for ikke alt for mange skytter. Men
grillaftenen var rigtigt hyggelig, så det vil vi gentage. I år laver vi grillaftenen i
forbindelse med en flugtskydnings arrangement på skydebanen i Skjern. Efter
skydningen køre vi så igen til Højmark, og griller. Vi håber det måske kan
trække endnu flere deltagere end feltskydningen kunne, men det kan kun
tiden vise. Hermed ikke sagt, vi ikke igen forsøger med en lokal feltskydning,
men nok ikke hvert år. Som sagt, det er et stort arbejde.
D. 6. august var vi på Hjorte- og grisebanen i Ulfborg. Det gør vi igen i år.
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I 2017 prøvede vi, også sammen med Velling, at leje flugtskydningsbanen i
Skjern et par gange, i stedet for at leje en skydevogn. Det mener vi faktisk var
en kæmpe succes, så det gør vi igen i år. Her er der mulighed for både at
skyde jagtskydning og sporting, uden den store ventetid. Og der er fine
faciliteter i Skjern, så også det sociale aspekt kan dyrkes meget bedre, end
når vi står ude på engen. Vi føler der blev taget godt imod dette initiativ, vi var
i hvert fald flere end vi har været de seneste år, når vi skød fra skydevognen.
I år skal vi bare lige ha det lidt bedre koordineret, så det ikke er nogle få som
står med oprydningen på banen, når skydningen er slut. Det var vi ikke helt
gode nok til at gøre opmærksom på sidste år, det må vi gøre bedre i år. Så
tak til Kenneth for at komme op med den idé, det er dejligt når nye
bestyrelsesmedlemmer kommer med nyt.
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.
Så kommer vi til september jagtfeltskydningen. Igen en rigtig god skydning,
især takket være alle hjælpere. Her skal også lyde en stor tak til Velling
Jagtforening, de stillede med mange hjælpere. Som ved juni skydningen kom
de sidste hjælpere først på plads til allersidst, det skal vi blive bedre til at få
på plads tidligere. Ved evalueringen aftalte vi at lave et feltskydningsudvalg
igen, dog på en lidt anden måde end sidst vi prøvede. Udvalget skal have
flere ansvarsområder, så bl.a. jeg kan aflastes lidt, sidste år trak tænder ud.
Vi vil forsøge at lave et udvalg på seks personer, 3 herfra og 3 fra Velling. Vi
kan jo ikke her bestemme, om de vil være med på den i Velling, men det tror
jeg da, når vi spørger pænt. De holder først generalforsamling i februar, så
må vi se om ikke de er med.
Men alt i alt forløb skydningen godt, både lørdag og søndag. Der var lige lidt
knas med nogle ting vi glemte at få med hjem fra Ulfborg, det må vi forsøge
at koordinere bedre, så dem der fragter materialer hjem, også er klar over
hvad der er af materialer i Ulfborg. Det må vi klare i samarbejde med det nye
udvalg.
De sidste år har vi været velsignet af rigtig godt vejr ved vores feltskydninger,
det har rimelig stor indvirkning på økonomien. Skiverne har ikke så godt af
regnvejr, men det økonomiske vil jeg komme tilbage til når regnskabet
fremlægges. Jeg vil dog godt her afsløre, at det selvfølgelig er smittet af på
Velling Jagtforening, at de har været til så stor hjælp i 2017. Det var der
heldigvis enighed om i bestyrelsen. Vi må dog være opmærksom på, at flere
af skiverne snart trænger til en større renovering, og dermed også flere
udgifter på et tidspunkt. Men det må udvalget se på, skiverne vil bl.a. blive
noget af det, udvalget får ansvar for.
Jeg håber vi kan blive ved med at enes om at lave disse skydninger, det giver
begge foreninger mulighed for at lave arrangementer, uden medlemmer skal
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til lommerne. Og skytterne er som sagt glade for vores skydninger. I år
afvikles skydningen lørdag d. 15. september og Forbundsmesterskaberne om
søndagen d. 16. september. Nok om det, for nu.
D. 29. september var vi igen på hjortebanen i Ulfborg, med efterfølgende
evaluering af feltskydningen. Som altid en konstruktiv evaluering. At ikke flere
møder op, må vi ta som udtryk for der ikke er det store at ændre på. Vi må
dog også erkende, ikke alle ønske kan efterkommes, vi er mange der skal
være enige.
D. 10. november havde vi trofæ-aften med stegt flæsk og persillesovs.. Vi var
desværre kun 21 personer denne gang, og det var en skam. Vi havde fået
Jens Bukholt til at vise billeder og fortælle om 2 jagtture han har været på.
Det gjorde Jens fantastisk godt, det kunne en professionel foredragsholder
ikke ha gjort bedre. Rigtig spændende beretninger fra det store udland, fortalt
med indlevelse og et glimt i øjet, det var rigtig godt. Tusind tak for det, måske
vi en anden gang kan høre om andre af de ture du har været på.
Det lidt skuffende fremmøde kan skyldes flere ting. Det var Mortens Aften, det
havde vi ikke været opmærksom på, da vi planlagde det. De ellers så trofaste
hornblæsere var også forhindret + der var arrangeret ølsmagning i nabolaget.
Alle disse ting var sikkert med til at sænke antallet af deltagere, men vi gør
det igen i år. Og håber vi rammer udenom alt for meget konkurrence. Der
kommer godt nok ikke så mange trofæer mere, men lidt har også ret. Det
handler jo i stor udstrækning om at ha en hyggelig aften.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2017, jeg skal nok blive
bedre til at indkalde til møder i 2018. Det har jeg ikke været god nok til. Og en
særlig tak til Anders Rasmussen, som har valgt at holde en pause fra
bestyrelsen. Tak for din altid positive tilgang til arbejdet, det har været en
fornøjelse at arbejde sammen med dig, og jeg er sikker på du vender tilbage,
når du igen får bedre tid. 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. 25. januar 2018
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