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Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus
Lørdag den 28. januar 2005 kl. 14.00 med følgende dagsorden.
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning om foreningens virke for år 2005

3.

Det reviderede årsregnskab fremlægges



$NWLYLWHWVSURJUDP

( kasserer Jørgen Nielsen )
4.

Indkomne forslag.

5.

Kontigentfastsættelse.

6.

Valg af kasserer.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:

8.

9.

-

Torben Larsen

-

Mogens Mølgaard Rasmussen

-

Jørgen Nielsen

-

Leif Jørgensen

Valg af suppleanter, på valg er følgende:
-

Kristian Pedersen (Svindinge).

-

John Pedersen.

Valg af revisorer, på valg er følgende:
-

Torben Andersen.

-

Claus Andersen.

10. Valg af suppleanter, på valg er følgende:
-

Poul Larsen.

-

Mogens Poulsen.

11. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest d. 21. januar 2006
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Hjemmeside: www.svindinge.dk/jagtforening.htm
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Som året er gået i 2005, så må vi nok sige, at der er sket meget. Et punkt som er

Der tages forbehold for eventuelle æ ndringer af arrangementer i løbet af året, se

dukket op her hen på efteråret 2005 og som vil præ ge det næ ste stykke tid, er alt den

derfor altid foreningsmeddelelser i Jæ ger eller på vores

ballade som der har væ ret i Jæ gerforbundet. Kort fortalt for dem der ikke ved det, så

hjemmeside: ZZZVYLQGLQJHGNMDJWIRUHQLQJKWP

er det sket en ræ kke uregelmæ ssigheder i hovedforbundet. Det vil sige i hele

Endvidere vil der til specielle arrangementer udkomme en sæ rlig indbydelse hertil,

administrationen og blandt hovedbestyrelses medlemmerne. Det har blandt andet

med den dato arrangementet bliver afholdt.

medført, at en ræ kke ledende medarbejder der iblandt direktøren og økonomichefen

I aktivitetsbladet for Svindinge, som udkommer i sommeren, er der altid

er gået af.
uregelmæ ssigheder, som der er foregået i forbundet. Der pågår lige nu en ræ kke

%HVW\UHOVHQ

undersøgelse af disse forhold, derfor vil jeg ikke her begynde at næ vne alle disse

Formand:

Kasserer:

forhold da noget selvfølgelig er rygter og desuden ville tage meget lang tid at ridse

Kristian Spodsberg Pedersen

Jørgen Nielsen

op.

Kielshusvej 4

Toftvej 16

Men ønsker du mere viden her og nu, så mød enten op til generalforsamlingen,

5250 Odense SV

5871 Frørup

årsmøde i kreds 20 eller gå ind på www.jaegerforbundet.dk eller www.netnatur.dk.

65 90 70 38 / 20 96 19 14

65 37 16 46

føle sig til grin over for en ledelse, som så mange andre ledelser simpelthen ikke har

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

kunnet få nok.

Mogens M. Rasmussen

Torben Larsen

Nu er der sikkert nogle, som vil ophæ ve deres medlemskab, det har i hvert fald væ ret

Huslodderne 2

Huslodderne 14

næ vnt i flere forrum, og der vil jeg gerne som formand på det kraftige fraråde dette,

5853 Ørbæ k

5853 Ørbæ k

da kun vi alle sammen kan skabe et nyt fundament for forbundet. Vi vil fra

65 33 19 46

65 33 18 24

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:

Der har selvfølgelig væ ret skrevet mangt og meget om, hvad det er for nogle

opdaterede arrangementer.

Denne ballade gavner bestemt ikke forbundet og den får nemt medlemmerne til at

bestyrelsens side gøre alt, hvad der står i vores magt til, at der bliver ryddet op i alle
ræ kker.

Leif Jørgensen

Keld Henriksen

Brian Petersen

Nu er det jo ikke kun balladen i forbundet, som har tegnet sig for 2005.

Regisse Væ nge 3

Svendborgvej 33

Mejerivæ nget

Et andet stort tema, som desvæ rre er ligeså trist er faldvildt fra rådyr. Det er som om

5853 Ørbæ k

5853 Ørbæ k

5853 Ørbæ k

det ingen ende vil tage, og der bare kommer fæ rre og fæ rre. Vi må her opfordre folk

65 33 24 66

65 33 18 90

20 22 31 05
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til at væ re lidt mere næ nsomme omkring afskydningen, og mon vi så ikke ser en
stigning i bestanden hen af vejen?

Igen i år afholdes der to ræ vejagter i slutningen af januar. Vi har i år fået et meget
spæ ndende terræ n på Rygaard, hvor der er store chancer for at få ræ v på paraden.

En stor bestand så vi i hvert fald, os, som var taget en tur med bus til Dyrehaven i

Der vil i år som noget nyt væ re anvisning af poster på parolen ved hjæ lp af kort over

september måned. Vejret var perfekt, ja næ sten for godt, da der dermed var ret

hele området. På den måde prøver vi at fremme jagten på såterne endnu mere, så

mange mennesker i Dyrehaven denne dag.

chancen skulle væ re større.

Dagen startede med en tur på Jagt og Skovbrugsmuseummet i Hørsholm, hvorefter

Ræ vejagterne foregår på Glorup, Ø rbæ klunde, hos Mogens Poulsen i Lamdrup og så

vi satte kursen mod Dyrehaven. Her blev vi vel modtaget af en guide fra skov og

endelig Rygaard. Endvidere vil der væ re et til to hold der går på grave på Glorup og

naturstyrrelsen, som havde sin vante gang på dette terræ n. Denne guide kunne

Regissegaard.

fortæ lle mange historier om både då- og krondyr og vi kunne på den måde få et

Jeg vil gerne her som formand takke disse lodsejere som læ gger jorde til.

rigtig godt indblik i disse dyr. Samtidig opstod der selvfølgelig masser af chancer

Skulle der væ re steder, hvor du som medlem ønsker at læ gge terræ n til, er du meget

for fotografering af disse dyr, og det var jo som om, at de havde prøvet det før.

velkommen til at kontakte foreningen.

Desvæ rre måtte vi på denne tur gå rigtig meget, og det var måske ikke lige, hvad

Ø nsker du at medbringe en hund, ser vi det gerne, men det skal anmeldes til Jørgen

alle havde forventet. Men for at råde bod på dette, så måtte vi kapre en kaper og så

Nielsen, således at vi undgår at få for mange hunde med.

få ham til, at køre den lidt æ ldre og yngre generation rundt. Håber at der var fuld
forståelse blandt dette.
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-

d. 21/1 medbringes madpakke & kaffe

-

d. 28/1 serveres der guleæ rter kl. 13.00 i Svindinge Forsamlingshus.

Foreningen betaler æ rterne for alle, dog skal der senest d. 26/1 gives besked til Leif
Jørgensen 65 33 24 66 eller til Jørgen Nielsen 65 37 16 46.

Endnu et år er gået og forhåbentlig har de fleste haft masser af gode oplevelser ved
jagten.



Vi ønsker jer alle et godt nytår og knæ k & bræ k i 2006.
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Sæ dvanen tro skyder vi sommeren igennem på Danmarks mest idylliske skydebane

Der blev træ net i jagtskydning hver mandag i juni/juli måned hen over sommeren

på Frederiksens Allé i Svindinge.

på banen beliggende på Engen, Frederiksens Allé (Svindinge).

Vi er i foreningen så heldige at have en lodsejer, som gerne læ gger sin jord til brug

Deltagerantallet varierede gennem sæ sonen og skydningen foregik som sæ dvanlig

for skydningen hver mandag sommeren igennem.

uden de store tekniske uheld.

Vi takker endnu gang på foreningens vegne for denne velvillighed fra lodsejer Henrik

Ved præ mieskydningen var vejret endnu engang ikke helt med os de første par

Møller Andersen

timer, men hen på eftermiddagen blev det et pragtfuldt vejr. Og

Skydningen foregår fra kl. 18.30. Men skulle der væ re nogle, som ønsker lidt træ ning

præ mieoverræ kkelsen og det grillstegte oksekød kunne nydes under aftensolen.

med uddannet instruktør, er Leif Jørgensen meget behjæ lpelige med ekstra træ ning
fra kl. 18.00-18.30. Det kræ ver dog forhåndstilmelding til Leif Jørgensen 65 33 24

Så alt i alt en rigtig god dag.

66.
På banen vil der væ re mulighed for køb af patroner + øl & vand.
Den sidste lørdag i juli måned afholdes der præ mieskydning på banen. Alle har her

Mesterræ kken 2005 blev vundet af:

mulighed for at deltage, også selvom at du ikke har deltaget på træ ningsaftnerne. En
hyggelig dag som varer fra kl. 13.30 til ca. 18.00.
Herefter serveres der grillstegt oksekød.

B klassen:
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A klassen:
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Veteranklassen:




1.
2.
3.

pl. = Brian Pedersen
pl. = Lasse Jensen
pl. = Per Buhl

1.
2.

pl. = Mogens M. Rasmussen
pl. = John Jensen

1.
2.

pl. = Bent Rasmussen
pl. = Jørn Bo Hansen

1.
2.

pl. = Poul Knudsen
pl. = Hans Christiansen

8GOHMQLQJDIVN\GHYRJQ
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Der er i foreningen mulighed for at leje vores transportable kastemaskine.

Som tidligere år arrangeres der tur på Hjortebane. Som sidste år tager vi turen til

Kastemaskinen er monteret på en Branderup trailer, som let kan køres af alle.

Lejbølle på Langeland.

For eventuel pris og betingelser for at leje vognen kontakt da følgende:

Kørslen til Lejbølle Hjortebane vil foregå i egne biler.

.RQWDNWSHUVRQIRUXGOHMQLQJ
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-

Skydeinstruktør Leif Jørgensen 65 33 24 66

Der

opdeles

to

hold

som

henholdsvis

skyder

med

haglgevæ r

flugtskydningsbane og riffel på løbende hjort.
Tilmelding skal ske ved henvendelse til Kristian S. P.

Skulle der væ re nogle som har problemer med mår eller lignende, er der mulighed for
at låne en af foreningens fæ lder.

.RQWDNWSHUVRQ

+XQGHWUpQLQJ
-

Mogens Rasmussen 65 33 19 46.

Vi har desvæ rre ingen hundetræ ning pt., da vi mangler en instruktør, som kunne
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tæ nke sig at stå for denne træ ning. Så er du frisk eller kender en, så er du meget
velkommen til at sige til.

65 90 70 38 el. 20 96 19 14.
Tilmelding er bindende, da der er mange på spring for at deltage.

7LGVSXQNW
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-
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-

Lejbølle Hjortebane

<GHUOLJHUHRSO\VQLQJHU
-

Søndre Strandvej, 5953 Tranekæ r

Ø nsker du yderligere oplysninger kan du finde alle
oplysninger

om

Lejbølle

hjortebane

I bedes indbetale på udsendte girokort senest d. 31. januar 2006.

Kørselsvejledning på følgende Web-adresse:

Passive medlemmer betaler 20,00 kr. til kassereren eller andet bestyrelsesmedlem

www.hjortebanen.dk

ligeledes senest d. 31. januar 2006.
NB: Betalingsbetingelserne kræ ver at alle, der ikke har betalt pr. 31. januar 2006 skal
udmeldes omgående, og derfor tilmeldes igen efterhånden som betalingerne indløber
(surt arbejde).

på

inkl.
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præ miering af bedste og mest sæ rpræ gede trofæ . Endvidere vil der væ re
præ miering via lodtræ kning for alle fremmødte trofæ er, da vi sæ tter stor pris på at

-

$UUDQJHPHQW

En ting er dog kommet for at blive og det er fremvisning af trofæ er med



7LOPHOGLQJVHQHVWHGPDUWVWOIHO

folk tager deres trofæ med. Og i sæ rdeleshed efter det magre bukkeår vi har haft,
men nu er det jo to år siden vi sidst havde denne præ miering.



Pris for dette arrangement: 100,00 kr. pr. person

7XUWLO2NVEqORJ7qQGHUPDUVNHQ
7LGVSXQNW

Sidste år blev der desvæ rre ikke afholdt nogen torskespisning. Det var ikke fordi, der
ikke var nok tilslutning, men vi fik tilmeldingerne alt for sent til, at arrangementet
kunne gennemføres. Derfor prøver vi endnu engang og håber folk er lidt tidligere ude

-
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denne gang.

Som sidste år, hvor vi var en tur i Dyrehaven, vil vi igen i år prøve at arrangere en

Det er en lang periode fra den sidste jagt i januar og til vi begynder at forberede os på

tur. Denne gang bliver det til det vest – og det sønderjyske. Programmet er endnu

årets bukkejagt, derfor vil vi gerne i foreningen se om man ikke fremover kunne gøre

ikke planlagt i detaljer, men der arbejdes på planer om dels at skulle se de flotte

dette til en tradition. Men en tradition skal ikke bare væ re en tradition for at væ re en

naturområder ved Oksbøl, for derefter at se sort sol sidst på dagen i Tønder.

tradition, derfor vil vi gerne opfordre folk til at bakke op om dette arrangement, men

Alt dette vil selvfølgelig senere blive sendt ud som en separat indbydelse, når tiden

også komme med gode ideer til, hvad denne aften skal indeholde.

næ rmer sig.

Som noget helt unikt har vi fået fat i en lasershot. Og hvad er så lige en lasershot? Et



lasershot anlæ g er egentlig en filmfremviser, som kaster et ”jagt billede” op på et stort
læ rred. Herefter kan man v.h.a. af et gevæ r, som minder til forveksling om et
haglgevæ r træ ne på fasaner, som bliver sendt ud på det store jagtbillede.
Det lyder indviklet, men det er det nu slet ikke og alle som har lyst til at prøve denne
bane både M/K med og uden jagttegn kan prøve det. Banen stilles op i den store sal.











