Referat
Generalforsamling 21. november 2019 i Magleby Forsamlingshus

Jubilær
40 år Karsten Nagel
50 år Ole Madsen – Per Madsen - Gert Jensen
60 år Jørgen Aaslo

Dagsorden
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Valg af dirigent og stemmetællere.

Henrik Kjærside valgt som dirigent – Stemmetællere Bent og Karsten (kost)
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2

Beretning fra formand.

Jeg har været formand i 2 år, det har været spændende og en prøvelse både med kommune og
andre ting men der har været gode folk indover, der havde lidt mere forstand på tingene end mig.
Man kan ikke bare sidde på sin flade, der er også noget der skal ses til i marken. Jeg beretter ikke
så meget fra udvalgene, det gør de selv. Jeg syntes det er rart, at de selv tager ansvar for det de
selv laver mens jeg selv er lidt i baggrunden. Vi har mistet nogle medlemmer som er bortgået af
naturlige årsager, men der er kommet nye til og det er positivt at vi prøver om det ikke kan
fortsætte med et stigende antal medlemskaber. Det er ikke nogen ung forening, så vi skal se om vi
kan få yngre kræfter ind men Rom blev ikke bygget på en dag. Vi har nogle arrangementer i hele
efteråret som er godt besøgt og det er positivt. Gudstjenesten var godt besøgt med ca. 40
personer. Jægeraften hos Baran i Flakkebjerg var også godt besøgt og så fik vi 2 gavekort til
jagterne i skoven. De øvrige arrangementer er beskrevet i vores lille gode blad.

Beretning fra udvalg
Flugtskydning. Henrik læste beretning op fra Per Pedersen. Skydebanen er i rivende udvikling
grundet ihærdigt arbejde både bagved og på banen. Der har været mange møder med både Slagelse
Kommune Teknik og Miljø og Jægerforbundet samt RGS Nordic som skal anlægge en jordvold der

sikrer banens fremtid med hensyn til støj. Det er kun nogle små marginaler der er tilbage førend
hele projektet er endelig godkendt.
Byggeriet af den nye bane er i fuld gang og vil om – Vor Herre og de andre vejrguder vil det - være
færdig til vi lukker op omkring d. 1. april 2020. Vi får en sportingbane med 9 maskiner der kaster
duer fra alle vinkler og med gode og sjove udfordringer. Det hele har kunnet lade sig gøre, fordi vi
er blevet hjulpet med økonomisk tilskud fra Miljøstyrelsen, Jægerforbundet, Slagelse Kommune,
og nogle private. En del af vores egenkapital, som skydebanen selv har sparet op igennem mange
år er selvfølgelig også blevet anvendt.. Vi vil stå med en flot bane i det nye år - som vi ikke skylder
en krone væk til.
Da vi startede op i år var det allerede med forandringer på banen, da det hele skulle komprimeres
og derved skulle jagtbanen have nyt skydehus med tre retninger fra samme hus. Der blev etableret
et betalingsanlæg og trapbanen blev moderniseret med akustisk udkald. Denne invenstering bar
allerede frugt her det første år, da vores overskud steg pænt. Vi har stadig lidt udfordringer i
forhold til spidsduerne hvor der skal en stander med net mere op, for at tage skaller fra skudte
lerduer, ligesom bagduemaskinen skal flyttes til venstre sammen med trapbanen for at undgå
krydsende duer.
Der vil altid være nogle der kan finde små fejl og vi vil bestræbe os på at gøre alle tilfredse – dog
skal man huske på områdets størrelse og så respektere, at vi nu kan skyde i minimum tre
discipliner fra 2020.
Alle vore sponsorer skal takkes for hjælp enten i form af direkte betaling eller på anden vis. Tak til
alle hjælpere / instruktører også fra Skælskør Jagtforening og her er en klar opfordring både til at
fortsætte men også få flere med på banen for det får vi bare brug for. Vi mangler især nogle unge
kræfter der sigt kan tage over – vi er nogle stykker der er oppe i årene.
Banens aktive grundlægger Poul Erik Olsson er, som I nok ved, taget fra os her først i november.
Sammen med bl.a. Martin og Vagn passende han det hele igennem mange år. Har selv været med
de sidste 15 år på fuld tid og gud ske lov er der kommet flere som tager ansvar og hjælper på fuld
kraft. For det sidste års arbejde en særlig tak til Lene, Gert, Carlo og Jørgen
Poul Erik fortalte mig, at han var helt tryg ved at aflevere nøglen til os. Det er bare synd han ikke
får lov at se det det færdige resultat af den store udvikling på banen og området er inde i.
Vi kan vise ham den ære, at få opsat en pæn mindeplade på skydebanen der indikerer hans store
indsats igennem mange år.
Til jer alle kender I nogle der er villige til at hjælpe med alt muligt fra instruktører til oprydning,
fylde duer i maskiner, hjælpe med vedligeholdelse, alt muligt, så giv Per et kald. Hygge og godt
kammeratskab. Kom ud af busken.
Husudvalg. Det fungerer godt i husudvalget mellem de 3 foreninger der holder til i Revhuset. Der
er fællesarrangement med biks og banko hvor der kommer ca. 75 personer hver gang. Det giver et
overskud på ca. 10.000 kr. Det er besluttet at invitere pensionisterne fra kommunen ud i Revhuset
til gløgg og æbleskiver. Resten af pengene bliver brugt til vedligeholdelse af eller bliver det ud til
foreningerne.

Riffel. Der har meget begrænset søgning til indskydning ca. 40. Der har været bukke lodtrækning.
Det har været drøftet i Skytteforening om der evt. kan laves en svinebane. Man kan godt komme
ud og skyde om torsdagen når Skytteforeningen skyder. Til riffelprøven var 93 tilmeldt, heraf
mødte 86. 17 dumpede ved prøven. Dem der har været og træne består men dem der ikke har
trænet dumper.
Vildtudvalg.
Vi har forsøgt at arrangere hundetræning, det lykkedes ikke. Vi prøver igen i år og evt.
samarbejder med Stillinge.
Der er arrangeret jagter i skoven, reguleret bukke. Reguleringsjagten i skoven gav 16 stk. vildt.
Der reguleres dyr i efteråret. Krager på golfbanen reguleres sammen med Karsten Søvang med
enkelte andre jægere. Vi prøver evt. med fælder til foråret.
Beretningen Godkendt
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Regnskab.

Foreningens havde et underskud på 150.764,98 kr. som følge af ombygninger på skydebanen og
ved regnskabsårets afslutning en egenkapital 206.924,60. kr.
Regnskabet godkendt.
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Indkommende forslag.

Bestyrelsen foreslår der opsættes en mindetavle for Poul Erik Olsson på skydebanen.
Vedtaget
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Fastsættelse af kontingent for år 2021.

Uændret til jagtforeningen 100 kr. pr ordinære medlemmer og 50 kr. for øvrige. Hertil kommer
kontingentet til Danmarks Jægerforbund.
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Valg af formand
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Valg til bestyrelsen

Lene Jensen

Gert Jensen

Genvalgt

Genvalgt

Kristian Larsen
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Valg af suppleanter

Kim Magnussen
Anders Nielsen
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Valg af revisorer

Steen K. Madsen
Danny H Sørensen

Suppleanter

Finn Jensen
Jørgen Klode
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Genvalgt

Genvalgt
Genvalgt

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Eventuelt

På skydebanen gælder forsikring også for ikke medlemmer.
Jagt på de kommunale områder bør tilbydes alle jagttegnsløsere med bopæl i kommunen.
Der kunne eventuelt reguleres nogle dyr på Stigsnæs.
Sorø bør udelukkes fra kredsskydninger, da forholdene på banen ikke er i orden.

Jørgen Lang
Kasserer/sekretær

Henrik Kjærside
Dirigent

