Generalforsamling Haunstrup jagtforening
Torsdag den 30. januar 2020
1 Valg af dirigent
Jørgen Bull blev valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Dernæst blev der udpeget stemmetællere.
2 Formandens beretning

Formanden bød velkommen og speciel velkomst til vores æresmedlemmer
- Søren Djernes
- Herluf Videbæk
- Kaj Andersen
Medlemstallet
Vi har 233 fra oktober 2019
Nedgang på 5 siden sidste år.
En svær kurve at knække.
Et generelt problem
Problem for forbundet, da mindre medlemmer betyder mindre slagkraft og økonomi
Hvad skal der til?
Årets afholdte Aktiviteter
Rævejagt i februar
En dejlig dag med godt vejr og masser af vildt snepper, hare og rigtig meget råvildt, dog kun en ræv
som der desværre blev skudt forbi til. Tak til Brian Pedersen for at stå klar med Gule ærter,
medister, flæsk og svinehaler i skyttehuset.
Udvalgsmøde
Så var det i går at vi fik afholdt oprettelsesmødet om de nye udvalg. Tusind tak til de fremmødte for
et godt og konstruktivt møde, med mange nye ideer og input til, hvordan vi for det nye projekt bedst
op at køre. Vi ser frem til at arbejde videre med det fremover og håber at flere medlemmer vil
engagere sig i udvalgene!
Trofæaften
Vi afholdte en helt fantastisk trofæaften! Der var omkring 50 hoveder til stede, 24 af dem var vores
jagt glade medlemmer og resten var de fantastiske trofæer som folk havde med. Der tæt på alt hvad
hjertet kunne begære af flotte trofæer, som blev bedømt efter et meget lokkende foredrag fra
Matswani jagtrejser.
Udendørs hundetræning
Vi har igen i år haft en fantastisk sæson med udendørs hundetræning. Der skal lyde en kæmpe tak
til alle trænere, medhjælpere og deltagere for at gøre hundetræningen til det som den er. Til årets
afslutning var der et stort fremmøde af mennesker og deres hunde. Der var konkurrence i ung og
åben klasse. Der var tæt kamp om pladserne og masser af pølser på grillen, og da det hele var
færdigt så resultaterne ud som følgende
I unghundeklassen
1. Hunden Zako sammen med ejeren Alf med 30 point
2. Hunden Hector sammen med ejeren Nana med 30 point
3. Hunden Ulla sammen med ejeren Ernst med 30 point

4. Hunden Idum sammen med ejeren Knud med 29 point
5. Hunden Nikki med ejeren Troels med 28 point
I åben klasse
1. Hunden Rosco sammen med ejeren Svenne med 230 point
2. Hunden Mickey sammen med ejeren Jens med 212 point
3. Hunden Jais sammen med ejeren Annette med 210 point
4. Hunden Greig sammen med ejeren Jonas med 210 point
5. Hunden Millo sammen med ejeren Leo med 192 point
Indskydning
Den årlige klargøring til bukkejagten på HJC var igen i år fuld af folk og deres nypudsede rifler,
klar til at give den et forsøg på hjorten. Omkring 40 mennesker kom til arrangementet. Vi sætter
stor pris på at se så mange ansigter til indskydningen, det er det der gør vores forening til det den er!
Bymatch mod Timring-Vildbjerg
Årets bymatch foregik på udebane, men som sædvanligt var der ingen slinger i valsen. Hele
arrangementet kørte på skinner, og vejret var dejligt. Kampen i unghundeklassen var meget tæt, dog
måtte vi se os til takke med at få en andenplads. Historien var en helt anden i den åbne klasse.
Haunstrup vinder stort med over 100 point og forventer at Timring-Vildbjerg kommer sultne efter
revanche til næste år. Tak til Timring-Vildbjerg for et godt arrangement! Vi ser frem til at møde jer
igen til næste år.
Bukkepral
Den 16. maj er altid en dejlig dag, man kan bare se på sygefraværet iblandt de jægere, som ikke
kunne få fri på denne højhellige dag. Morgenbrødet og kaffen stod klar til de fremmødte, som havde
tid inden jobbet til at kigge forbi Haunstruphuset. Det var dejligt at høre alle lige ved og næsten og
selvfølgelig også de få succeshistorier som havde båret frugt med sig. Der var nogle flotte bukke på
paraden. Stort tillykke til dem som havde heldet med sig den 16.
Bymatch mod Kølkær
I år er bymatchen mod Kølkær blevet arrangeret og afholdt af vores nyoprettede skydeudvalg. Jeg
vil gerne sige tak til de medlemmer som har valgt at hjælpe til i vores forening, sammen med folk
som jer står forening stærkt og vi håber at flere vil tage del i foreningsarbejdet i forskellige udvalg
som interessere dem. Bymatchen i år gik desværre ikke helt som vi kunne have ønsket. Haunstrup
jagtforening tabte desværre med scoren 198 duer i 254 skud, selvom vi vandt på hjemmebane med
2% bedre statistik end Kølkær. Kølkær fik i alt 204 duer i 249 skud. Vi tager dem på sengen næste
år, det er der ingen tvivl om.
Landskuet
Haunstrup jagtforening blev i år spurgt om vi ville hjælpe til ved landskuet i Herning, det valgte vi
at takke ja til. Derfor vil skal der lyde en kæmpe tak fra mig til de medlemmer som hjalp med at
løfte den fantastiske opgave om ud udbrede jagten iblandt mennesker. Jeg vil sige tak til Alfred,
Benn Rune, Kirsten, Steen og Svend for nogle rigtig gode dage på pladsen.
Jagtfeltskydning i Ulfborg
Vi havde i år sendt 6 hold afsted til Ulfborg for at gå igennem de 6 baner med både lange og meget
tætte mål. Feltskydningsresultaterne frigiver vi til generalforsamlingen, så alle hører, hvem klarede
det bedst. Vi håber at se lige så mange mennesker til næste år.
Lokal præmieskydning
Onsdag d. 14/8 havde Haunstrup jagtforening den lokale præmieskydning pokalskydning på
Herning jagtcenter.
var et helt formidabelt arrangement i år. Der mødte 30 friske skytter op til en hyggelig skydning på
en aften med dejlig solskin.

Folk snakkede utrolig godt sammen og der var smil over hele linjen da folk delte en øl og en pølse
med brød.
Der skal lyde en tak til alle og særligt til Kirsten som stod for at grille en pølse eller 2 og solgte øl
og vand.
Resultatet af skydningen blev som følger.
Mesterrækken : Kurt Jensen med 21 duer i 26 skud.
A rækken : Bo Poulsen med 20 duer i 25 skud.
Jægerrækken : Egon Jensen med 19 duer i 25 skud.
Veteranrækken : Brian Pedersen med 21 duer i 26 skud.
Doublepokalen blev vundet af Ivan Jensen.
Stort tillykke til dem. Håber at se alle igen til næste år og gerne flere.
Skydevogn hos Kaj
Lørdag d. 18/8 havde vi sat skydevognen op hos Kaj for sidste gang.
Der skal fra foreningen lyde en stor tak til Kaj for plads til skyde- og pølsevogn i hans værksted
gennem årene og for brug af arealet til skydningen.
15 mand mødte op trods det våde vejr, vi startede med en kop kaffe og rundstykker,
en lille en blev der også plads til.
Så klarede vejret op og vi fik skudt til lerduerne, nogle fik også testet deres patroner for at se
skudbilledet.
En lille konkurrence blev det også til, den blev vundet af Morten og Svend.
Skydebiograf hos Korsholm
Som noget nyt havde vi booket for 3 timer med 20 skytter i alt.
Udvalg
En stor tak til dem som gør noget for foreningen
Et kanon godt skydeudvalg
Plads til mange flere udvalg
Korte som længerevarende
Fremtiden
Alle skal gøre, hvad de kan for at gøre foreningen og forbundet
Et kalenderår i foreningen med færre, men mere professionelle arrangementer
Flere engagerede medlemmer i forskellige udvalg
Bestyrelsen skal have tid til innovation og nytænkning
Mellemniveauet er et af de højeste i Midtjylland
Spørgsmål: hvad skal kendetegne foreningen fremover?
Jens synes det skal være nytænkning samt alsidighed. Bestyrelsen skal ikke lave alt arbejdet.
Medlemmet synes man skal være Stolt af at være med i en forening der er rummelig.

Jens vil gerne der er flere der vil arrangere sig i foreningen, og ikke kun bestyrelsen.
3 Regnskab v/ Tonny Andersen. Incl. fastsættelse af kontingent.
Tonny fremlagde regnskabet med et overskud på 15.585,64kr
Hvad skal de ske med pølsevogn og skydetraileren? Pølsevognen bliver solgt, men vi beholder
skydetraileren.

4 Indkomne forslag
Ingen forslag
5 Valg af bestyrelse
Kasper Jensen. Ønsker genvalg.
Helge Lauridsen ønsker ikke genvalg
Lasse Pedersen ønsker ikke genvalg
Opstillere: Erik Grundvad Pedersen, Steen Pedersen.
Jensen. Tillykke

De blev begge valgt sammen med Kasper

6 Valg af revisor
Ole Feldborg og Jan Madsen blev valgt.
7 Lodtrækning til Jagt i Momhøj plantage
Datoer: 25/10 og 15/11 husk kun skovpatroner. Prisen er 100kr incl. Pølse, brød og en øl
8 Lodtrækning til Jagt i Ørre
17. Eller 18. Oktober 2020. Det er gratis. Der kan købes pølser og øl.
9 Lodtrækning til Knudmosen
Datoen ligger melllem 20 og 27 november
Prisen er 150kr incl. Mad
10 Evt.
Kaj takkede for gaven til hans fødselsdag.
Erik fortalte at til kurset på lederuddannelsen, gav man udtryk for at vores forening er en super
forening.
Morten forslår at vi opretter et skydehold til en Bymatch mod Timring/Vildbjerg
Steen takkede de frivillig hjælpere på jagtcenteret og opfordrede til at man melder sig hvis man har
lyst til at give en hånd
Brian kan ikke forstå hvorfor vi skal betale så meget for duer når vi er medejer af banen.
Der er generalforsamling på jagtcenteret den 26-02-20 kl. 19
Ang. Udvalg: ring gerne til Jens på 2496 6082, hvis man er interesseret i at komme i et udvalg. Eller
man har ideer til et udvalg eller aktivitet
Svinepest: der anbefales at man renser alt jagtudstyr hvis man har været i udlandet op jagt.
Klubhus: der arbejdes videre på ideen, men det kræver noget arbejde.
Der kommer en vejledning på hjemmesiden hvordan man sørger for at kunne modtage mails fra
foreningen.
Henning fik pokalen for forbiskud til ræv.

Kragepokalen:
Per fik pokalen. Henning fik pokalen for forbiskud til ræv. Tillykke til dem begge.

