Generalforsamling

Svindinge Jagtforening

Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus
Lørdag den 27. januar 2007 kl. 14.00 med følgende dagsorden.
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning om foreningens virke for år 2006

3.

Det reviderede årsregnskab fremlægges
( kasserer Jørgen Nielsen )

4.

Indkomne forslag.

5.

Kontingentfastsættelse.

6.

Valg af kasserer.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:

8.

9.

-

Kristian Spodsberg

-

Keld Henriksen

-

Brian Petersen

Aktivitetsprogram
Årgang 2007

Valg af suppleanter, på valg er følgende:
-

Kristian Pedersen (Svindinge).

-

John Pedersen.

Valg af revisorer, på valg er følgende:
-

Torben Andersen.

-

Mogens M. Rasmussen

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

Poul Larsen.

-

Mogens Poulsen.

11. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest d. 20. januar 2007

Træningsaften på engen
Hjemmeside: www.svindinge.dk/jagtforening.htm

Året der gik
Da årsberetningen blev skrevet sidste år, troede vi ikke at året 2006 kunne blive mere

Mødested:
Fortæring:

begivenhedsrigt end 2005, men da advokatrapporten vedr. sagen i Danmarks

-

Jægerforbund dukkede op, var der nok mange, som fik kaffen galt i halsen af det, der

Mogens Skyttegård.

disse forseelser, men som alle sikkert ved så er vi kommet videre. Hele forbundet har

-

haft en grundig oprydning, og der er skiftet tillidsfolk ud på flere af de ledende poster.

for alvor er ryddet op. I kølvandet på omstruktureringen og afskedigelser på flere

d. 20/1 skal madpakke og kaffe medbringes, som indtages i jagthytten tilhørende Glorup Jagtkonsortium, som venligst er udlånt af

hidtil var foregået i Jægerforbundet. Der kunne skrives side op og side ned om netop

Om dette så er nok, ja, det kan kun tiden vise. Jeg har i hvert fald en stor tro på, at der

Svindinge Forsamlingshus

d. 27/1 serveres der gule ærter kl. 13.00 i Svindinge Forsamlingshus.

Foreningen betaler ærterne for alle, dog skal der senest d. 25/1 gives besked til
Leif Jørgensen 65 33 24 66 eller til Jørgen Nielsen 65 37 16 46.

ledende poster lykkedes det for kredsen her på Østfyn (Kreds 20) at få opstillet
tidligere borgmester Kaj Refslund fra Ørbæk, og senere valgt ham ind som
hovedbestyrelsesmedlem for hele Fyn. Så er det bare op til jer medlemmer at udnytte
denne situation lokalt og give jeres mening til kende, hvor end I måtte møde ham.
Han er trods alt talerøret til de beslutningstagende.
Rod i regnskabet eller deslige er altid bekymrende for en forening eller et forbund,
men når vores hjertesag, netop det at gå jagt blive truet af indskrænkelser på jagttider,
føler vi det fra bestyrelsens side for alvor bekymrende.
Dette er hvad der netop er sket med hensyn til duejagten. Jagttiden for duejagt vil fra
næste år være indskrænket med en måned og starter derfor først den 1. oktober. Dette
er selvfølgelig på baggrund af en undersøgelse, som påviser at duerne yngler langt
hen på efteråret. Dette er måske ikke helt forkert, men at indskrænke jagttiden
allerede fra næste år, velvidende at undersøgelsen som danner grundlag for
beslutningen, er foretaget for ét år, nemlig 2006 som har været det varmeste år i
mange årtier!!!. Endvidere er undersøgelsen baseret på 10 reder i parken på
naturskolen på Kalø.
Om dette er et tilstrækkelig grundlag for at konkludere, at duerne nu yngler senere,
det må det enkelte medlem gøre op med sig selv.

Bestyrelsen
Formand:

Kasserer:

Kristian Spodsberg

Jørgen Nielsen

Kielshusvej 4

Toftvej 16

5250 Odense SV

5871 Frørup

65 90 70 38 / 20 96 19 14

65 37 16 46

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Claus Andersen

Torben Larsen

Sofienbergparken 47

Huslodderne 14

5800 Nyborg

5853 Ørbæk

22 34 87 12

65 33 18 24

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Leif Jørgensen

Keld Henriksen

Brian Petersen

Regisse Vænge 3

Svendborgvej 33

Mejerivænget

5853 Ørbæk

5853 Ørbæk

5853 Ørbæk

65 33 24 66

65 33 18 90

41 38 22 72

Rævejagt

Men en lidt mere dybdegående debat om netop dette emne havde nok været på sin

Tradition tro afholdes der i slutning af januar måned to rævejagter. Sidste år fik vi et

plads, inden formanden for Danmarks Jægerforbund havde taget turen til

rigtig spændende terræn på Rygaard tilbage efter et fravær på nogle år. Det skulle vise

Vildtforvaltningsrådet. Nu ved vi godt, at der ikke var meget tid at løbe på fra

sig at være helt fantastisk terræn med en ræv på paraden begge dage fra netop dette

offentliggørelsen af rapporten fra DMU til mødet i Vildtforvaltningsrådet, ikke

terræn. Så mon ikke der skulle byde sig et par chancer mere.

desto mindre ville en forlængelse af den nuværende aftale have været mere på sin

Sidste år fik vi udarbejdet nogle kort over såterne, således at alle også nye

plads, indtil en fyldestsgørende rapport var udarbejdet. For husk på, er der først

medlemmer fik en bedre forståelse for, hvorledes den enkelte såt vil blive drevet,

taget jagt fra os, så kommer det aldrig igen.

inden der blev blæst på.

Har du en holdning til disse emner, så mød enten op til kredsmøde:

Rævejagterne foregår på Glorup, Ørbæklunde, hos Mogens Poulsen i Lamdrup og så

Sted: Kværndrup Forsamlingshus

endelig Rygaard. Endvidere vil der være et til to hold der går på gravjagt på Glorup,

Dato: 15/01/07
Tid: 19:30 - 00:00 (kl. 18.00 hvis du ønsker spisning, tilmelding nødvendig)

Regissegaard og Ørbæklunde m.fl.

Kontaktperson: Johannes Søberg Hansen - 65 31 17 23

Jeg vil gerne her som formand takke de lodsejere som lægger jord til. Vi er

- eller til spørgemøde med formanden for Danmarks Jægerforbund d. 20. februar

selvfølgelig altid glade for at komme på nogle terræner, hvor der er så stor chance for

kl. 19.30 på Ørbæk Kro.

ræv, selvom ikke alle lodsejer nok deler den samme mening med hensyn til antallet af

Det har forhåbentlig ikke kun været et år med jagtpolitik. Der har vel for de flestes

ræve.

vedkommende også været en masse gode oplevelser med det, det i bund og grund

Skulle der være steder, hvor du som medlem ønsker at lægge terræn til, er du meget

handler om, nemlig jagten.

velkommen til at kontakte foreningen.

Vi ønsker jer alle et godt nytår og knæk & bræk i 2007.

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

Meddelelser

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

Der tages forbehold for eventuelle ændringer af arrangementer i løbet af året,
Til slut vil jeg gerne på det kraftigste opfordre så mange som muligt at komme med
på disse jagter og i særdeleshed de nye jægere. Dette er den bedste måde at komme ud
og få nye bekendtskaber på og se lidt andre terræner end ens eget. Og så er det ganske
gratis!!!

se derfor altid foreningsmeddelelser i Jæger eller på vores
hjemmeside: www.svindinge.dk/jagtforening.htm
Endvidere vil der til specielle arrangementer blive udsendt en særlig indbydelse
med nærmere oplysninger om arrangementer.
I aktivitetsbladet for Svindinge, som udkommer om sommeren, er der altid

Tidspunkt:

opdaterede arrangementer.

-

Lørdag d. 20. januar 2007 kl. 09.30

-

Lørdag d. 27. januar 2007 kl. 09.30

Flugtskydning

Flugtskydningsåret 2006

Sædvanen tro skyder vi sommeren igennem på Danmarks mest idylliske skydebane

I 2006 blev det til 7 træningsdage i jagtskydning. Dette foregik som sædvanlig

på Frederiksens Allé i Svindinge.

hver mandag i juni/juli måned på banen beliggende på Engen ved Frederiksens

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

Allé (Svindinge).

for skydningen.

Hver gang var deltagerantallet ca. 20-25 skytter, og skydningen foregik som

Vi takker endnu engang på foreningens vegne for denne velvillighed fra lodsejer

sædvanlig uden de store tekniske uheld.

Henrik Møller Andersen

Ved præmieskydningen var vejret med os i starten, men efter en times skydning

Skydningen foregår fra kl. 18.30. Men skulle der være nogle, som ønsker lidt træning

faldt der ca. 50-60 mm regn i løbet af den næste time. Dette gav anledning til at

med uddannet instruktør, er Leif Jørgensen meget behjælpelige med ekstra træning

skydningen måtte indstilles. Det lykkedes dog herefter at få gennemført

fra kl. 18.00-18.30. Det kræver dog forhåndstilmelding til Leif Jørgensen på tlf. 65 33

præmieskydningen, og der blev solgt pølser med brød i foreningens telt.

24 66.

Præmieoverrækkelsen og det grillstegte oksekød kunne nydes under teltdugen om

På banen vil der være mulighed for køb af patroner + øl & vand.

aftenen.

Den sidste lørdag i juli måned afholdes der præmieskydning på banen. Alle har her
mulighed for at deltage, også selvom du ikke har deltaget på træningsaftenerne. En

Så alt i alt en rigtig god dag.

hyggelig dag som varer fra kl. 13.30 til ca. 18.00.
Herefter serveres der grillstegt oksekød.
Tidspunkt:

Mesterrækken 2006 blev vundet af:
1.
2.
3.

pl. = Brian Petersen
pl. = Jørgen Pedersen
pl. = Per Buhl

1.
2.

pl. = John Jensen
pl. = Kristian Spodsberg

1.
2.

pl. = Henrik Andersen
pl. = Jørgen Bo Hansen

1.
2.

pl. = Poul Knudsen
pl. = Jørgen Nielsen

A klassen:
-

Skydning hver mandag fra 4/6 – 23/7

-

kl. 18.30

-

Præmieskydning lørdag 28/7 kl. 13.30

-

Frederiksens Allé, Svindinge.

B klassen:

Mødested:
Veteranklassen:

Udlejning af skydevogn

Hjortebane

Der er i foreningen mulighed for at leje vores transportable kastemaskine.

Som sidste år tager vi igen turen til Lejbølle Hjortebane på Langeland. Vi har med

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

vilje lagt skydningen midt i påsken, dette skyldes, at vi hermed har mulighed for at

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

leje flugtskydningsbanen helt for os selv. Og med mellem 15-20 personer på hvert

Kontaktperson for udlejning:

hold, så skulle der være rigeligt med muligheder for at komme til

-

Skydeinstruktør Leif Jørgensen 65 33 24 66

Hundetræning

Kørslen til Lejbølle Hjortebane vil foregå i egne biler.
Der opdeles to hold som henholdsvis skyder med haglgevær på flugtskydningsbane og riffel på løbende hjort ca. 3 timer pr. sted.

Vi har desværre ingen hundetræning pt., da vi mangler en instruktør, som kunne
tænke sig at stå for denne træning. Så er du frisk eller kender en, så er du meget
velkommen til at sige til.

Kontingent 2007
I bedes indbetale på udsendte girokort senest d. 31. januar 2007.
Passive medlemmer betaler 20,00 kr. til kassereren eller andet bestyrelsesmedlem
ligeledes senest d. 31. januar 2007.

Tilmelding skal ske ved henvendelse til Kristian Spodsberg. 20 96 19 14.
Tilmelding er bindende, da der er mange på spring for at deltage.
Tidspunkt:
-

Fredag d. 6. april kl. 09.00

-

Lejbølle Hjortebane

Mødested:
Søndre Strandvej, 5953 Tranekær

NB: Betalingsbetingelserne kræver at alle, der ikke har betalt pr. 31. januar 2007 skal
udmeldes omgående, og derfor tilmeldes igen efterhånden som betalingerne indløber
(surt arbejde).

Ny struktur i Danmarks Jægerforbund
Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007. Det betyder, at amterne falder
bort, mange kommuner sammenlægges, og Danmark inddeles i fem regioner.
Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund får nu chancen for at give deres mening
til kende om strukturen.
Tidspunkt: Mandag d. 29. januar 2007 kl. 19.30
Mødested: Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C

Yderligere oplysninger:
-

Ønsker du yderligere oplysninger kan du finde alle oplysninger om Lejbølle hjortebane inkl. Kørselsvejledning på følgende Web-adresse:
www.hjortebanen.dk

Kragejagt & dåvildt

Så mød op, evt. sammen med din ægtefælle, eller som medlem af en af de
omkringliggende jagtforeninger, som vi i forvejen har et glimrende samarbejde
med.

Tidspunkt:
Onsdag d. 14. marts kl. 18.30
Arrangement:
Spisning af dåvildt
Foredrag om kragejagt
Mødested:
Svindinge Forsamlingshus.
Tilmelding seneste d. 9. marts tlf. 65 90 70 38 eller
20 96 19 14.

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

Tur til Tøndermarsken
Tidspunkt:
Mødested:
-

September måned
Svindinge Forsamlingshus, Ørbæk kro og Nyborg

Efter flere opfordringer prøver vi igen i år at arrangere en tur for hele familien i
Efter sidste års succes hvor en fælles aften var velbesøgt forsøger vi os med endnu et

september måned. Der arbejdes p.t. med flere emner, men bl.a. Sort Sol i

arrangement.

Tøndermarsken har været nævnt. Men da der er så lang tid til, vil der komme en

Et område som mange af os forsømmer en hel del eller slet ikke har noget kendskab

separat indbydelse hen over sommeren, da erfaringen viser, at folk ellers glemmer

til, er kragejagt. Måske vi skulle med alle de krager, der efterhånden er, gøre noget

det.

ved det..
Nu har du chancen for at få lidt større kendskab til dette, når vildthandleren,
jagtskribenten og den professionelle kragejæger med over 25.000 krager på

Mød Danmarks Jægerforbunds nye formand

samvittigheden, Bjarne Frost, kommer og fortæller en helt masse om netop denne

Ole Roed Jakobsen stiller denne aften op til et debatmøde, hvor alt kan diskuteres.

jagtform. Der vil blandt andet blive vist en lille film.

Det kunne eksempelvis være indskrænkningen af duejagten fra næste år.

Endvidere vil han komme med en hel række fiduser til opsætning af skjul og lokkere

Arrangementet er sat i værk af Hesselager – Vormark Jagtforening. Så har du lyst

samt kalde som en krage. Desuden vil han fortælle en masse spændende jagtoplevel-

til at deltage så kontakt Jan Høegh 62251991, Hesselager for deltagelse.

ser.

Arrangementet koster 100 kr.
Tidspunkt:

Inden dette fantastiske arrangement, byder vi velkommen med en tilbagevendende
årlig tradition, nemlig fællesspisning. I år står menuen på dåvildt og hvad dertil hører.

Mødested:
-

Tirsdag d. 20. februar kl. 19.30
Ørbæk kro

