Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt
i klubhuset NFC
9 September2015 kl. 19.00
Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse.
Dagsorden til generalforsamling i
Bogense Land & Strandjagtforening.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetæller.
Formandens beretning.
Beretning fra alle udvalgsformænd.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Indkommende forslag.
1 forslag fra Peter Batiste ang. indkøb af 3 stk. skydebænke.
Fastlæggelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende:
Hans Kr. Nielsen
Modtager genvalg
Carsten Andersen
Modtager genvalg
Kjeld Bruun
Modtager genvalg
Poul Skov
Modtager genvalg
Ove Pedersen
Modtager genvalg
Valg af suppleanter.
På valg er:
Keld Olsen
Benny Kühlmann
Kenneth Thorslund
Kan ikke genvælges
Valg af to revisorer og to revisor suppleanter.
På valg er:
Henning Rasmussen
Ove Pedersen
Suppleanter:
Niels Bo Nielsen
Morten Andersen
Evt.

Generalforsamlingen.
1.

Valg af dirigent:
Morten Andersen blev foreslået og valgt.
Morten Andersen startede med at konstaterer at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Derefter gik han til næste punkt på dagsordenen.

2.

Valg af stemmetællere:
Peter Batiste blev valgt og godkendt som eneste stemmetæller.

3.

Formandens beretning:

Formandens beretning 2014/15.
Medlemstallet ligger pt. på 158, hvilket desværre er 8 mindre end sidste år.
Der har desværre været nogen der ikke har betalt/meldt sig ud og derfor er slettet.
Vi har i løbet af året fået flere medlemmer; men desværre ikke nok til at opretholde
medlemstallet fra sidste år.

Optælling
Medlemskategori
2. års kursist - Ord.

Antal
2

Ordinære

80

Senior - Født 1948
eller tidl.

24

Husstand
Ekstraordinær

4
41

Æresmedlemmer

3

Ungdom 16-25 år

3

Kursister

1

Samlet

158

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand,
Carsten Andersen som næstformand, Hans Kr. Nielsen som kasserer og Ove
Pedersen som referent.

Hvem der blev udvalgsformænd for div. Udvalg vil i se her efter min beretning når de
aflægger beretning for deres udvalg.
Jeg er desuden blevet valgt som formand for NFC i bestyrelsen på NFC.
Der har i sidste uge været afholdt en ekstra ordinær generalforsamling på NFC, om
finansieringen af den kommende ombygning af klubhuset og udskiftning af 2
maskiner på skeet banen.
Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære generalforsamling den 6 okt.
på NFC.
I løbet af det forgangene år har foreningen deltaget i følgende arr.:
Samling af data til jagtposten 2015.
Jule basaren på H.C Andersen Golf, hvor vi havde en stand en hel weekend. Vi
udstillede flere forskellige ting og Morten Bruun ordnede et rådyr for tilskuerne og
der var smagsprøver begge dage, hvilket var et stort hit.
I samarbejdsudvalget har vi holdt en del møder op til Jagt messen i Særslev og den
fælles rævejagt med efterfølgende gule ærter.
Der blev nedlagt 6 ræve, tre han og tre tæver.
Jagtmessen var et stort tilløbs stykker og et kæmpe arbejde at få arrangeret og
afholdt.
Der var ca. 260 besøgende på messen og der var specielt kø ved trofæ opmålingen.
Der skal lyde en stor ros til alle udstillerne og hjælperne for deres kæmpe indsats.
De tre jagtforeninger har desuden arrangeret, fælles hygiejne kursus her til okt. Og
fælles jagttegns kursus.
Der har været et patrontransport kursus under vejs også, men dette er blevet
udskudt, da reglerne for transport af patroner bliver ændret, således at det måske
ikke er nødvendigt at tage dette kursus. Vi afventer de nye bekendtgørelser.
Aktivitetsudvalget har i år ikke afholdt flere arrangementer end de før omtalte.

Vi har i år indført sms advisering af vores arrangementer og der er pt. ca. 80
medlemmer tilmeldt denne service.
Det er desværre langt fra alle medlemmer der har tilmeldt sig denne service, trods
annoncering i både jagtposten og på hjemmesiden og jeg ved ikke på stående fod,
hvordan vi får flere til at tilmelde sig.
Vi fortsætter dog med sms servicen.
Vi blev i bestyrelsen enige om, at kokkejagten på Egebjerggård skulle afløses af
noget nyt og derfor har vi forsøgt at finde noget nyt; men det er ikke rigtigt lykkedes
os, at finde noget tilsvarende; men vi har dog købt 2 pladser på Rugårdjagten, til
vores lodtrækninger, her på generalforsamlingen.
Grunden til at vi vil prøve noget nyt jagt, det var blevet svært at afsætte pladserne
på kokkejagten.
Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen og alle
udvalgsmedlemmerne for deres store indsats i løbet af året, samt det gode
samarbejder vi har haft.

Beretning på Bogense Land og Strandjagtforenings vegne
Steen Lentz Thomsen.

Beretningen blev godkendt.
4.

Beretninger fra alle udvalgsformænd:
Hundeudvalg: v/ Kaj Rasmussen.
Vi startede med hundetræning den 8-3(første marktræning),
der mødte en 6-7 hunde op den første gang, og efter et par gange var vi
oppe på 11 hunde. Så blev vi delt i 2 hold, der blev sat sammen, efter

hvor langt hunden var nået i træningen. Der blev afholdt markprøve
den 21-3 og med 3 deltagende hunde.
Fra juni blev der holdt pause med træningen, og da vi startede op i juli
igen var der 5 hunde så det blev et hold, midt på sommeren var der ikke
den helt store tilslutning til hundetræning.
Den 9,-16. og 23. August var der træning udelukkende med vildt.
Vi holdt afslutning den 23. August.
Vi kunne virkelig se at der var sket fremskridt med hundene.
Der skal lyde en Stor tak til Peter Horskjær, for hans arbejde med
hundene og for at lægge arealer til træningen. Så vi håber at han vil være
træner igen til næste år.
Beretningen blev godkendt.
Riffeludvalg:v/ Kjeld Bruun.
Der har været afholdt vinterskydning med 12 deltagere fordelt
på 3 hold. Afslutning i Februar 2015.
Den / Marts var foreningen på Lejbølle til pokalskydning, der var 8-10
deltagere. Pokalen blev vundet af Morten Bruun med 62 point.
Den 9 Maj var der indskydning og mærkeskydning på banen i Havrekrog
Der var fint fremmøde og med Henrik Petersen som vinder.
Den 13 juni blev der afholdt minifeltskydning med et pænt fremmøde.
Vinder blev Flemming Jørgensen.
Der vil blive afholdt vinterskydning igen i år på 15 m. banen i
Smedestræde med opstart den 6 Oktober.
Pokalskydning på Lejbølle er fastsat til den 12 Marts 2016 kl. 13 – 15.
Tilslut en tak til udvalget for pasning af riffelbanen.
Beretningen blev godkendt.
Strandjagtsudvalg: v/ Ove Pedersen.
I det forgangne år har udvalget haft et par møder, hvor der blev planlagt
en strandjagtdag den 22 August på Stegøvej.
Her havde udvalget lagt op til at interesserede og garvede strandjægere
kunne mødes.
Udvalget måtte desværre konstatere at interessen ikke har været
tilstede pt. hvorfor arrangementet måtte aflyses.
Om det var fordi annoncerings tiden var for kort, eller der bare ikke var
interesse for fremmøde, skal udvalget nu evaluere på.
Udvalget har planer om at besøge jagttegnsholdene, hvis vi kan få

tilladelse dertil, for at fortæller om strandjagt mm.
Jeg vil gerne opfordre folk til at deltage i fjordens dag her den 13
September, hvor der bla. er fokus på netop strandjagt.
Beretningen blev godkendt.
Jægerråd/grøntråd: v/ Hans Kr. Nielsen.
Hans kunne oplyse at der er indtrådt flere medlemmer i grønt råd
og det er fra Dansk landbrug, Bæredygtig landbrug og Vandløbslauget.
Reservat bekendtgørelsen er til revision og der er indgivet høringssvar
fra følgegruppen.
Eneste ændring bliver at der bliver etableret en terne koloni ved
flyvesandet, med færdelsforbud i området i yngletiden.
Den 22 September er det et foredrag med Frits Heje fra DJ.
omhandlende forvaltning af vores råvildt.
Det foregår på Klintebjerg efterskole og starter kl. 19.30.
Hjortelaug:
Den 11 Maj var alle hjortegrupper samlet til møde på Kalø.
Dansk skovbrug, DN og Dansk landbrug har stillet fælles forslag til
afskydningsmodel med areal begrænsning:
Uden medlemskab af laug:
Under 50 ha. kun kalv.
Over 50 ha. då og kalv ( hind og kalv).
Ved medlemskab : afskydning efter jagtloven.
Forslaget som er blevet stillet, har dog ikke helt fodslag inden for egne
rækker.
DJ. ønsker ikke arealbegrænsning.
Hjorte gruppen Fyn har mulighed for at blive prøve område, og bliver det
ophøjet til lov er det gældende for en 3 årig periode, men intet er afgjort
endnu.
Der er pt. kendskab til 10 nedlagte spidshjorte på Nordfyn, men ikke alle
er indberettet endnu.
Peter Batiste spurgte indtil repræsalier hvis der sker lovbrud, og Hans
svarede at lovbrud vil medføre politianmeldelse.
Det der ligger til grund for forvaltningsspørgsmålet er et krav fra
Vildtforvaltningsrådet om en bedre køns sammensætning af
hjortevildtet.

Beretningen blev godkendt.
Nyjægerudvalg: v/ Morten Bruun.
Udvalget havde planlagt et arrangement på riffelbanen hvor Nyjægere
kunne prøve riffelskydning, og havde man ikke riffel selv var det muligt
at låne. Der var indkaldt instruktører, men desværre kom der ingen
deltagere.
Morten Bruun og Steen Thomsen havde aflagt besøg hos
Frands Frandsens jagttegnshold, for at fortælle om jagt og vores
foreningen.
Der er et forsøg i samarbejde med Veflinge/Vigerslev og Nordfyns
at etablerer et jagttegnshold.
Beretningen blev godkendt.
Flugtskydningsudvalg: v/ Helge Horskjær.
Der har været afholdt Præmieskydning på NFC med nogenlunde
deltagelse.
Listen over vindere kan ses på foreningens hjemmeside.
I holdskydningen forbliver holdet i Super A rækken.
Der er en opfordring til nye skytter om at tilmelde sig evt. med nyt hold.
Resultaterne fra holdskydningen kan ligeledes ses på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.
5.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: v/ H. Kr. Nielsen.
Hans Nielsen gennemgik regnskabets enkelte punkter og det
var blevet godkendt af foreningens valgte revisorer.
Regnskabet viste et overskud på kr. 12921,00.
Regnskabet blev godkendt.

6.

Indkomne forslag:
Peter Batiste har stillet forslag om indkøb af 3 indskydningsbænke til
riffelbanen.
Foreningen havde på forhånd vedtaget et køb på 2 stk. som vil blive
effektueret.

7.

Fastsættelse af kontingent:

Fastsættelse af lokalforenings kontingent forbliver uændret på 50,00 kr.
8.

Valg til bestyrelsen:
Der var genvalg til bestyrelsen af Hans Kr. Nielsen – Carsten Andersen
Kjeld Bruun – Poul Skov og Ove Pedersen.

9.

Valg af suppleanter:
På valg var Keld Olsen – Benny Kühlman og Kenneth Thorslund.
Der var genvalg til Keld Olsen og Benny Kühlman, Kenneth Thorslund
kunne ikke genvælges da han er udtrådt af foreningen, i stedet blev valgt
Peter Batiste.

10.

Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter.
Genvalg til revisorer Henning Rasmussen og Ove Pedersen(Melby)
og suppleanter Niels Bo Nielsen og Morten Andersen.
Evt.
Vedr. indkøb af skade/kragefælder vil der blive indkøbt kombifælder.
Der kom en opfordring fra Peter Batiste til alle her i området om at
fange flere krager og skader til gavn for småvildtet.
I tilfælde af mår og ræve kan der ringes til skadedyrs reguleringskorpset
på Nordfyn.
Vedr. fældefangst af skader/krager er Peter Batiste ikke uvillig med råd
og vejledning.
Peter B. har i dette forår fanget 13 skader og 35 krager i reguleringperioden.
Hans. Kr. Nielsen kom med en opfordring vedr. reguleringskorpset da
der 8-9 Oktober bliver afholdt et kursus i fangst af skadevoldende vildt,
kurset finder sted i Otterup. Nærmere info. på DJ. Hjemmeside under
kursus.
Til afslutning blev årets buk udtrukket.
Og vinderen blev:
Kaj Rasmussen
Kokkejagt på indgangsbon.
Vinder:
Jens Henrik Andersen

11.

Kokkejagt på solgt lotteri.
Vinder:
Kaj Rasmussen

Morten Andersen afsluttede generalforsamlingen og takkede for rimelig
god ro og orden.
På gensyn til næste års generalforsamling, og gerne med endnu flere
deltagere.
Referent: Ove Pedersen.

