Referat af generalforsamling 28. november 2017 i Eggeslevmagle Forsamlingshus
Tildeling af æresbeviser.
Æresmedlemmer: Poul Erik Olsson og Martin holm
60 år: Carl Ove Andersen og Finn Jensen.
50 år : Hans Jensen og Jørgen Christensen.
40 år: Steen Pedersen, Carlo Olsen og Per Pedersen
25 år:
Der blev uddelt gave til Anders Nielsen for mange års arbejde for foreningen og flere perioder som
formand.
Dagsorden
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Valg af dirigent og stemmetællere.

Henrik Kjærside valgt, stemmetællere Carl Ove Andersen og Karsten Nagel
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Beretning fra formand

Så vil jeg gerne, på vegne af Syd Vestsjællands Jagtforening, byde jer alle hjertelig velkommen her
i Eggeslevmagle forsamlingshus, til generalforsamlingen 2017. Efter at vi nu i en del år har været i
Korsør, og der har afholdt generalforsamlingerne, så var der et ønske fra en del af jer, om vi ikke
som i gamle dage, kunne holde generalforsamling her i huset, og selvfølgelig kan vi det, da en del
af jer medlemmer jo bor her i området. En særlig velkomst vil jeg rette til jer som i år er inviteret til
at komme og modtage DJ s hæderstegn for medlemskab af jægerforbundet. Også en stor velkomst
til vores tidligere kasserer Lise Gilså, som i dag er kommet til stede for at forelægge regnskabet for
jer. At Lise er her skyldes den noget usædvanlige situation at vores kasserer Mike Windsor for
nogle dage siden meddelte mig. at han grundet arbejde ikke kunne komme til Generalforsamlingen.
Han oplyste, at han troede at generalforsamlingen var den 30. november, som først aftalt i
bestyrelsen, men da vi ikke kunne få forsamlingshuset den dag, så rykkede vi, for flere måneder
siden, til den 28. november. Det har så efterfølgende stået i referatet fra bestyrelsesmøde, men det
har Mike åbenbart overset. Jeg håber at vi må få en god generalforsamling, og en god debat om de
ting som rører sig, og som har rørt sig i foreningen i det forgangne år. Jeg har valgt ikke at lægge
fingrene imellem når jeg giver min udlægning af arbejdet i bestyrelsen i det forgangne år, vel
vidende at det vil give en en del meningsudveksling mellem nogle af bestyrelsens medlemmer.
For mig som person er det nu den sidste generalforsamling hvor jeg aflægger en beretning, for som
meddelt sidste år, så stopper jeg som formand i dag efter at have været formand for jægerne af flere
omgange,- i alt er det blevet til ca. 46 år som formand.
Normalt har det været sådan, at vi i beretningen delte den op i en landspolitisk og så en lokal del,
men i år har jeg udelukkende koncentreret mig om det lokale, da jeg mener, at det er det vigtigste
for jer medlemmer. Som nævnt kort i sidste års beretning, så kører det rigtig fint med vores
samarbejde med Slagelse kommune. Vores kontrakt med kommunen skal forhandles hvert år, og vi
må sige at de er large over for os, og alt foregår i en god ånd og tone. Vi får stadig overladt mere og
mere jagt/regulering, og i øjeblikket er vi oppe på, frem til foråret, at kan afskyde hele 21 stykker
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råvildt på flere revirer. Som noget nyt er Bildsøskov nu også kommet med i kontrakten, og her kan
der så afskydes 2 forårsbukke, og efterår og vinter, 2 råer og 2 lam, og det er samme antal som der
må skydes i hhv. Korsør Lystkov og i Tårnborgskovene. I Ravnebækskoven ved Dalmose må der
skydes 1 forårsbuk, og så 1.rå og 1. lam i efteråret/ vinter. De sidste par år har vi så haft mulighed
for at afholde to årlige jagter i hhv. Korsør Lystskov og i Ravnebækskoven i Dalmose. Her ud over
har vi to årlige jagter i Søskærs mose i Korsør Lystskov. Med hensyn til de to jagter i Korsør
Lystskov, så ser det ud til at afskydningstallene ved jagterne ligger omkring 12-15 stykker vildt pr.
jagt. Som noget helt nyt så giver kontrakten os nu også mulighed for at afholde en fælles jagt på
Korsør golfbane, når banen bliver vinterlukket. Det foregår på den måde, at vi alene med
golfklubben skal aftale hvornår vi holder jagten. Der har ikke været afholdt jagt på småvildt i
mange år på golfbanen så det bliver interessant at se hvad en sådan jagt kan bringe af vildt. Som
bekendt så er der en del remiser på området helt ovre fra Lilleø, og så ud til Høneklint. Jeg er ikke
vidende om hvornår man vinterlukker, men det må vi få undersøgt snarest muligt. Formålet med at
vi har fået indgået en kontrakt med kommunen skal ses i lyset af at kommunen ønsker ” at give
erfarne jægere og i særdeleshed nyjægere i hele Slagelse kommune en enestående mulighed for at
blive indført i jagtens regler, normer og traditioner, og at nyjægere lærer at færdes sikkert med et
jagtvåben ”.
Med hensyn til at få ung og nyjægere med på de forskellige jagter, så har det ikke været en nem
øvelse,- og er det stadig ikke, selv om vi ved gentagne lejligheder gør opmærksom på det. Vi har
ved de sidste års jagter i Korsør Lystskov faktisk manglet deltagere, og dette på trods af at andre
jagtforeninger under DJ Slagelse har annonceret det på deres hjemmesider. Nærværende aftale med
kommunen løber fra den 1. maj 2017, til den 15. Februar 2018. Her efter skal den evalueres, og en
ny skal forhandles på plads. Det er som bekendt Kim Jepsen fra DJ Slagelse som har stået for
forhandlingerne med kommunen, og vi må sige at Kim har gjort det rigtig godt igen, og jeg ved at
han er meget værdsat af kommunen som forhandler, og man har stor tillid til ham.

Som det er alle bekendt så har der igennem ca. 40 år været en lerdue skydebane på Stigsnæs.
Igennem rigtig mange år var det på et stykke jord som vi havde fået lov til at låne af
Stigsnæsværket, hvor Poul Erik igennem en menneskealder var en værdsat medarbejder.
Beliggenheden helt ude på Stigsnæs har været perfekt, for der har i de mange år banen har ligget
der, ikke været en enste klage over hverken støj eller andet. For omkring 15 år siden købte Haldor
Topsøe så værket, og de har så ved forskellige lejligheder forsøgt at sælge det hele, eller dele af det,
men det er aldrig lykkedes, før Slagelse kommune så, først på året, købte hele arealet, bygninger
med videre. Ikke fordi kommunen selv skulle bruge det, nej det skulle bruges til at videresælge til
evt. støjende eller lettere forurenende virksomheder. De 15 år hos Topsøe var rigtig fine, og de
behandlede os rigtig godt, bl.a. har de flere gange inviteret os til møde, for at fortælle os at der ikke
skete ret meget ang. Salg, så vi kunne tage det roligt. Nu var det så alvor, og for at få focus på
banen, så nedsatte bestyrelsen et forhandlingsudvalg som skulle tage sig af forhandlinger med
kommunen, med det formål at vi kunne bevare banen. Udvalget kom til at bestå af Per og Poul Erik
fra skydebanen, samt af Lene, Gert og undertegnede fra foreningen.
Den 5. marts tilskrev jeg så kommunen efter at vi havde holdt et første møde. I skrivelsen gik vi
historikken igennem, og vi forelagde hvad vi evt. kunne tænke os hvis vi kunne få lov til fortsat at
være på nuværende arealer. Vi skrev at vi godt kunne forestille os at vi evt. kunne få et længere
varende lejemål, alternativt at vi kunne få lov til at købe de få ha. Som banen er beliggende på. Sidst
nævnte naturligvis til gældende landbrugspris for jorden. Sidst men ikke mindst så lagde vi vægt på
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at vores forening selv havde bekostet alle de anlæg som der er på banen, her under klubhus. Den 21.
marts fik vi så en mail tilbage fra kommunen, som havde været ude og besigtige arealerne på
skydebanen, og de indbød så til et møde på Korsør rådhus, hvor vi kunne fremlægge vore ønsker.
Mødet forløb i en særdeles positiv ånd, og kommunen som var repræsenteret ved en ledende
medarbejder i Kommunale ejendomme, noterede flittigt vore ønsker ned. Her efter var vi så ligesom
i gang med sagen. Vi mødtes flere gange frem mod sommerferien, og på et tidspunkt så blev sagen
forelagt til politisk behandling i kommunens økonomiudvalg. Inden behandlingen der så havde vi
gjort vores forarbejde, uden at komme nærmere ind på det, og det betød så at alle politikere i
økonomiudvalget, efter flere behandlinger alle kunne tilslutte sig at vi fik et lejemål på banen. Skønt
at alle ville bakke os op, uanset partifarve. Der blev så udfærdiget et egentligt kontrakt forslag som
vi kunne forhandle ud fra. På et tidspunkt her i eftersommeren så var vi på besigtigelse i området,
og kiggede også på den gule landbrugsejendom der ligger på højre hånd ned mod skydebanen. Vi
viste stor interesse for at få det med i lejemålet, da det ville kunne give os nogle helt nye
muligheder. Efter at vi havde mødtes og fået forhandlet det sidste på plads her for nylig, så fik
kommunen udfærdiget en egentligt lejekontrakt som vi så efter et par rettelser kunne godkende og
underskrive med borgmesteren så sent som i sidste uge. Totalt har vi fået et lejemål på ca. 65.000
m², og det fordeler sig med 50.000 m² på selve skydebanen, og så 15.000 m² som ligger fra
landbrugsejendommens vestlige grænse, og så helt ned til skydebanen. Vi kan i første omgang ikke
få beboelses huset med, da det vil kræve en ny lokalplan, men vi arbejder videre, da vi gerne vil
have det hus med som en slags klubhus. Derimod fik vi hele laden med, og den er rigtig stor,-og så
med 1. sal på. Her vil vi kunne lave mange forskellige ting frem over. Marken hvor der falder hagl
ned på er sikkerhedsafstand, er ikke med i lejemålet, men arealet vil frem over, som nu, blive
udlejet til landbrugsjord. Vi ville naturligvis have et så langt lejemål som muligt, og vi har da også
fået 30 år, med ret til genforhandling efter de 30 år. 30 år er pt. Max for hvor langt et lejemål vi
kunne få så det er meget tilfredsstillende.
Vi er allerede nu i gang med at finde ud af fremtiden for banen, og vi har et stort ønske om at
naboforeningerne blive knyttet tættere til os, således så de kan indgå i en eller form for ledelse af
banen. Men uanset dette, så er banen alene lejet af Syd-Vestsjællands Jagtforening. Per og Poul
Erik er i fuld gang med at skaffe midler, så vi kan få en sportingbane op og stå derude. De har for et
stykke tid siden ansøgt Miljøministeriet, som har en landspulje på ca. 1. mill. kr, om hjælp til dette
økonomisk, og for kun et par dage siden, fik vi så den helt fantastiske besked fra ministeriet, at de
havde bevilget os hele 171.000 kroner til vores kommende projekt. Det er helt fantastisk venner.
Alt i alt er året, arrangementmæssigt, gået så nogenlunde godt, med de gammelkendte
arrangementer. Hvad der imidlertid ikke, for mig og et flertal i bestyrelsen er gået godt, er
samarbejdet i bestyrelsen. Ja jeg vil nærmest betegne samarbejdet som en katastrofe, da det gang på
gang har præget bestyrelsesarbejdet, negativt. Sidste år fik vi som bekendt en ny kasserer, Mike,
som Jesper Schytte havde fået til at stille op. Da Mike aldrig har prøver kassererarbejdet, så siger
det sig selv at det kan blive en lidt svær start. Og det tør siges at det er blevet det/ er ?, idet Lise
stadig, nu et år efter at hun stoppede, stadig delvis er kasserer. Da jeg på sidste Generalforsamling
meddelte, at jeg trak mig her i 2017, så meddelte Jesper Schytte så, at han godt kunne se Ole
Danielsen som en kommende formand efter mig. Han, Ole, skulle så følge mig igennem året, for at
jeg så kunne sætte ham ind i hvordan tingene fungerede. Det lød jo godt, og det kunne hele
bestyrelsen bakke op om. Virkeligheden har så været en helt anden siden. Ole har ikke vist nogen
særlig interesse for noget som helst, ja han, Jesper Schytte og Kassereren Mike, har præsteret at
blive væk fra 3-4 bestyrelsesmøder hver. Nogle gange uden afbud. Tonen er også blevet skærpet
igennem året, og den resterende del af bestyrelsen, med Lene og Jeg i spidsen, er gang på gang
blevet svinet til i mail s fra Jesper Schytte. På et tidspunkt i September kom en af hans svinestreger
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så igen, med overskriften at ” Anders, Lene og Gert har bagt en kage bag om den øvrige bestyrelse.
Nu har Jesper Schytte som oftest ikke undersøgt tingene inden han sviner folk til, og sådan var det
da også denne gang. Det handlede om at forhandling s udvalget vedr. skydebanen var nervøse for at
vi ikke var færdige med forhandlingerne når jeg fratrådte, og med den interesse, læs manglende fra
Ole s side, så forespurgte de om ikke jeg evt. ville tage et år mere før jeg holdt. Efter nogen
betænkningstid sagde jeg så ja til det , men på betingelsen at Ole var indforstået med det. Det fik jeg
så efterfølgende at vide at han var. Det var han så alligevel ikke, og derfor meddelte jeg så på et
bestyrelsesmøde hvor Jesper igen glimrede ved sit fravær, at jeg fratrådte som planlagt. Havde Jeper
Schytte mailet om det så havde jeg kunnet forklare ham sammenhængen, men han valgte som i
andre sammenhænge at starte med at svine os til. En anden sag som har spredt gift i bestyrelsen er
Jespers flittige daglige brug af Facebook. En del jægere som følger med på facebook havde
igennem længere tid berettet hvordan Jesper efter deres mening, som valgt tillidsmand
(bestyrelsesmedlem) i DJ, førte sig, for dem at se, uheldigt frem. Da DJ så på et tidspunkt råber vagt
i gevær som man siger, så vælger jeg som formand at bringe sagen op i bestyrelsen. På et
bestyrelsesmøde, hvor Jesper så igen ikke deltog, gik jeg så de ting igennem som forelå, og enden
på mødet blev så at vi, altså hele den fremmødte bestyrelse, meddelte Jesper at vi ikke mere havde
tillid til ham, og vi anmodede ham om at trække sig fra bestyrelsen,- og ville han ikke det, så ville
vi evt. indstille ham til eksklusion af DJ. Vi gik ikke ind i en diskussion om lovligt/ulovligt, den her
sag handler ALENE om etik og moral, eller mangel på samme, når man er valgt bestyrelsesmedlem/
tillidsmand i DJ. På efterfølgende bestyrelsesmøde trak Ole og Mike så deres kritik tilbage, og
forsøgte at fortælle resten af bestyrelsen at der intet ulovligt var i det som Jesper sagde og gjorde.
Her til måtte jeg så igen igen fortælle at den her sag udelukkende handlede om etik og moral. Jeg
blev så for gud ved hvilken gang beskyldt for at have fyldt hele bestyrelsen med løgn. På et
tidspunkt var Ole så ophidset i sin argumentation for Jesper, at jeg gentagne gange måtte prikke
ham på skulderen for at fortælle ham at det her alene handler om etik og moral, og INTET ANDET.
På et tidspunkt reagerede han så på min prikken, med at fare op og true med bål og brand mod mig.
Ca. et døgn efter modtog jeg så en mail fra Ole hvor han beskyldte mig for at have overfaldet ham
under bestyrelsesmødet. Jeg fik så en frist til at maile en uforbeholden undskyldning til ham og
bestyrelsen, hvor jeg beklagede overfaldet på ham. Beskyldningen her er dog helt hen i vejret og det
rene nonsens. Det var da også kun Ole, Mike og til dels Jesper, som havde ”set” det. Når jeg siger
til dels med Jesper, så skyldes det at han stod ude foran Revhuset på tidspunktet og røg tobak, men
han påstår så at han udmærket godt kunne høre hvad der foregik. På sidste bestyrelsesmøde, den 17.
november diskuterede vi så igen sagen, og det landede så ud med at vi ville foreslå at man kunne
bede generalforsamlingen om at afgøre om man havde tillid/mistillid til Jesper. Det var Jesper helt
indforstået med. Hvis Generalforsamlingen udtalte mistillid til ham, så meddelte han at han så
omgående ville trække sig fra bestyrelsen. Vi pointerede så igen, at det udelukkende handler om
etik og morak og intet andet. Vi ville så sætte punktet på under indkomne forslag, og det er således
med her i dag. Som nævnt så er bestyrelsen delt op i Jespers fraktion, og så os andre. For mig at se
så er det totalt ødelæggende for foreningen at tingene er som de er, og hvis vi ikke får ryddet op i
bestyrelsen, så kan jeg godt frygte for vores fremtid. Os der har siddet med i mange år har det rigtig
fint sammen, og det går godt. For mit vedkommende, så har jeg som nævnt været formand i ca. 45
år, og jeg har i de år aldrig oplevet noget så negativt som nu. Kære venner, se at få ryddet ud i
bestyrelsen, den sammensætning som der er nu går ikke i længden. For mig personligt har det
værste dog været at Jesper Schytte også har jagtet mig personligt, altså udenfor foreningen. Han har
bl.a. skrevet i noget debat med andre udenforstående, om brådne kar i byrådet, at jeg straffer
bestyrelsesmedlemmer i Jagtforeningen korporligt under bestyrelsesmøder. Ligeledes er jeg blevet
gjort opmærksom på, at han har kontaktet et byrådsmedlem om samme emne. Heldigvis har vi et
godt samarbejde i byrådet, partierne imellem, så jeg fik omgående besked om det.
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Bemærkninger til formandens beretning.
Jesper forsvarede de beskyldninger Anders nævnte i sin beretning og gjorde opmærksom
på at forslaget i punkt 5 ikke var lovligt varselet.
Dagsordnens punkt 5 udgår.
Beretningen blev godkendt.

Beretning fra udvalg
Jagtsti: Lene og Gert meddeler at der er for lidt opbakning til denne store opgave og derfor er den
på stand by indtil videre.
Flugtskydning; Per Pedersen beretter om lidt mindre omsætning i 2017 men glæde ved at banen nu
er sikret fremtidigt ved en ny kontrakt med kommunen der gælder i 30 år. Bevilget tilskud fra
Miljøministeriet på 170.000 som skal anvendes til ny sportingbane Og Invitation til samarbejde
med Skælskør og Hashøj jagtforeninger.

Strandjagt: Ole Danielsen oplyste at den første blishønsjagt blev aflyst da der ikke var
nogle fugle. Han havde talt med Carsten fra Stillinge Jagtforening og der er risiko for at
den anden blishønejagt også aflyse. Vejret kan også spille en rolle.
Henrik Kjærtside mente at der mange fugle i noret.
Husudvalg: Anders god økonomi, gode arrangementer sammen med KLF og
Modelbyggerne. Biks og banko er stadig en stor succes.

Riffel: Ole Madsen. Der var indskydning med 23 medlemmer + 7 udefra. Der var
lodtrækning om bukke. Riffelprøven havde 54 skytter hvoraf 12 dumpede. Der kunne
godt tænke sig 2 til nye instruktør.
Jagttegn: Kim Lindholdt. Der har været en pause på grund af for få tilmeldinger. Det bør dræftes
med bestyrelsen om nye jagttegnskurser.
Skovudvalg: Gert Jensen. Der var meget vildt i skoven ved første jagt. Der bør gøres mere for at få
nyjægere med.
4

Regnskab. Godkendt

Regnskabet blev fremlagt af Lise Gilså, da kasseren Mike Windsor havde meldt afbud.
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Indkommende forslag.
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Bestyrelsen foreslår afstemning om tillid/mistillid til Jesper Schytte som tillidsmand/
bestyrelsesmedlem. Forslaget er trukket tilbage
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Fastsættelse af kontingent for år 2019

Uændret i forhold til lokalforeningen
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Valg af formand

Anders Nielsen afgik. Nyvalgt Lene Jensen
8

Valg til bestyrelsen

Gert Jensen genvalgt
Kristian Larsen genvalgt
Kim Jensen valgt for 1 år
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Valg af suppleanter

Ole Danielsen trak sig som suppleant
Per Pedersen er indtrådt i bestyrelsen
Carlo Olsen nyvalgt
Anders Nielsen nyvalgt
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Valg af revisorer

Steen K. Madsen genvalgt
Finn Jensen genvalgt
Suppleanter
Danny Hedegaard Sørensen nyvalgt
Niels Andersen nyvalgt
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Eventuelt

Jesper Schytte forsvarede sine synspunkter og oplyst at han havde modtaget en sms fra Mike
Windsor på at han trækker sig fra bestyrelsen og dermed også som kasserer.
Jesper Schytte trækker sig fra bestyrelsen.
Jesper Schytte fortalte om muligheder for tilskud fra fonde til skydebanen.
Bestyrelsen sørger for sammen med Lise Gilså af passe kassererposten frem til næste
generalforsamling eller evt. indkalder til en ekstraordinær generalforsamling for at få besat
kassererposten.
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Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden med gode forventninger til den nye bestyrelse.
Jørgen Lang
Sekretær
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