
Generalforsamling 2016 

 

Sædvanen tro så afholdtes der generalforsamling den sidste fredag i februar, igen i år i vores dejlige 

klubhus på skydebanen. Fremmødet var pænt (26 medlemmer) og stemningen var som altid god. 

 

Villy Fogh kunne berette lidt om arbejdet i foreningen og det flotte arbejde med den nye sportingbane. 

Han havde også gået lidt i de gamle aner hvor det bla. kom frem at det er 25 år siden, snakken om at 

lave en skydebane i Lourup, efter 6 år uden en bane i området. Han kunne også berette at vi i 

fremtiden ikke vil lave et blad, men i stedet vil der løbende komme opslag med forskellige tiltag og 

begivenheder på vores hjemmeside http://www.vejrup-jagtforening.com/ hvor Sv. Aage Vad er 

administrator. Hvis der er nogen som har en historie om jagt, hund, flugtskydning eller noget andet 

relevant for andre i foreningen så tag fat i Peter Kristensen, så vil han formidle den videre så det vil 

blive lagt op på hjemmesiden. I kan derudover finde opskrifter på den mad, der laves af forskelligt 

vildt, de laver i skolekøkkenet på Gørding skole mandage aftner. 
 

Kasseren Hans Johnsen berettede om økonomien, der på trods af et dyrt byggeri, et lån, men samtidig 

et ihærdigt arbejde med at få forskellige midler fra fonde, at vi i kalender året 2015 kom ud med et 

pænt overskud der i 2016 burde være mindst ligeså god, grundet vores sportingbane og dermed 

grundlag for flere skytter vil benytte sig af vores bane. 

 

Flugtskydningsudvalgets formand Jan Kruse kunne kun give Villy ret i at det er blevet flot, med den 

nye udfordring på vores bane. 

Der var 15 hold fra Vejrup der deltog til holdskydningen og 4 der gik videre til Finalen i Ribe, der kan 

læses mere om dette på Ribe amts holdskydnings hjemmeside, der findes et link på Vejrup 

jagtforenings hjemmeside. http://www.vejrup-jagtforening.com/ 
3 pokaler skulle udleveres til 2 heldige og dygtige skytter. Sv. Aage Vad skød sig til to pokaler den ene 

for højeste gennemsnit igennem de 10 kampe i sidste sæson og den anden pokal for flest 24er 

igennem hele sæsonen, derudover vandt Villy Fogh kragepokalen for fleste ben med 19 stk. så stort 

tillykke til dem begge. 

  

Skovudvalget (Jesper Jæger og Sv. Aage Vad) samt hundeudvalget (Sv. Aage Vad og Bjarne Sørensen) 

kunne begge berette om en general god tilslutning til begge, dog med et ikke for stort udbytte rent 

vildt mæssigt på de 4 skovjagter. Hundearbejdet til hundetræningen havde et virkelig højt niveau og at 

der i år igen vil være mulighed for at træne med hunden. 

Uffe Nissen kunne berette om de tiltag der er omkring forvaltningen af vores kronvildt og det bliver 

spændende at se hvad der ender med, selvom det ser ud til at der kommer en ændring i jagten på især 

hjorte, men også at der kommer et areal krav på omkring 100 hektar pr. hjort, vi må se hvad der sker 

på dette punkt. Der er også snak om nye jagttider på forskellige vildtarter, især forslaget om at 

forlænge jagten på fasanhøner til at dække januar også var oppe at vende, men ingen officiel holdning 

blev vedtaget, vil blive diskuteret på et bestyrelsesmøde. 

På valg i år til bestyrelsen var Peter Kristensen, Villy Fogh og Hans Johnsen, de blev alle 3 valgt ind 

igen, uden en afstemning, dog ved en lukket forslagsrunde. 

Flugtskydningsudvalget havde Jan Lorenzen, Jesper Jæger, Mads Møller og Jan Christensen (ønskede 

ikke genvalg) Erling Clausen kom ind i stedet. 

Henrik Sørensen og Hans Holm Jensen forbliver som suppleanter til flugtskydningsudvalget. 

Revisorer og suppleant forbliver de samme som sidste år. 

Bestyrelsen vil bestemme kontingent for medlemmerne. 

Der kom ønske om at vi skal kunne tilbyde at bruger af banen skal kunne betale med Mobilpay/Swip 

et ønske som bestyrelsen tager op (er diskuteret) og der vil komme nyt om dette inde for en rimelig 

fremtid. 

Generalforsamlingen sluttede af med at vi fik sildemad samt smørrebrød og der var rigeligt til alle.  

snakken gik lystigt. 

PS: Det fulde referat er nedskrevet af Johny Heik, dette er blot et kort skriveri ud fra hukommelse, så 

ikke sikkert alt er nedskrevet helt korrekt, og alt er sikkert ikke med. 
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