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BERETNING FOR SORØ JAGT, ÅRET 2012.
I året der er gået har der været lidt ændringer i Jægerforbundet, der blev på årets repræsentantskabsmøde, valgt ny formand, og man har for en gangs skyld fundet en ikke jurist, til at være ny direktør,
håber det gøre en forskel.
På kredsplan har der også været lidt udskiftning, den på sidste års kredsmøde valgte formand, forlod
posten p.g.a. personlige årsager.
Kredsbestyrelsen måtte efterfølgende om konstituere sig, således at næstformanden tog over. På det
forestående kredsmøde skal der efter de oplysninger vi fik på JKF mødet d. 8 januar, vælges en ny
kredsformand da den regerende ikke ønsker valg.
På samme JKF møde sagde vores JKF formand, Sven-Erik fra LBJ, ja til at stille op til posten som
Kredsformand, endvidere blev han indstillet til valg som Suppleant til HB.
Jeg håber han vælges.
Vi skal her i aften finde indtil 7 der vil med til kredsmøde lørdag d. 23 marts. Det gør vi senere.
Som i måske ved skal der i år forhandles nye jagt tider, jeg håber så inderligt at det lykkes at få
noget fornuftigt ud af det, det mangler jægerne, vi har de sidste gange sat til ved disse
forhandlinger, så meget at den forrige formand på et tidspunkt truede med at gå direkte i folketinget,
med det han syntes vi skulle have.
Vi trænger i den grad til at få lavet alt det " regulering" om til rigtig jagt, så de unge også kan være
med, og vi andre kunne slippe for alt det søgeri om tilladelse, til duer råger og hvad ved jeg.
Så hører vi gang på gang at det er EU der bestemmer, ja men hvorfor bestemmer EU ikke i
England, Sverige og flere andre lande.
Næ de danske politikere har det forfærdeligt svært med bogstaver der sættes på papir af de danske
embedsfolk i ministerierne, som skriver hvad de synes,- hvorfor er der så meget forskel på Danske
og Tyske vand og naturplaner ?.
Se f. eks. et tidligere regeringsparti som var dem der fremsatte nævnte planer, men nu i opposition
undsiger dem ?.
I disse tider snakkes der om en ny JAGTPRØVE, vi ved ikke p.t. hvad det ender med, vi kan håbe
på at eksperterne i Naturstyrelsen ( jagtkonsulenterne ) får det rettet til, så det bliver til at leve med,
de forhandlingsparter der sidder i vildtforvaltningrådet, har jo som et erklæret mål at få afskaffet
jagten i Danmark, og kan man ikke på den ene måde, må man bruge en anden strategi.
Som nogen måske ved så har jeg et ekstra job som medlemskoordinator for kreds 6. Jeg leder efter
en afløser, det er hårdt når man kaldes til møde på Kalø til kl.17,00 og aldrig kan få det gjort færdigt
før kl.11,30 og skal fragtes hjem i løbet af natten så klokken er 3,00 inden man når hjem, hjælp mig.
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I medlemsudvalget er det store spørgsmål " HVORDAN FÅR JÆGERFORBUNDET FLERE
MEDLEMMER " i strategiplanen som er til diskution p.t. er målet himmelhøjt, vi skal være den
største grønne organisation i Danmark.
Ja tak mine venner, for mig har spørgsmålet mere handlet om, hvordan beholder vi de medlemmer
vi har meldt ind, jeg har det rigtig skidt med, at jeg hvert år i flere år har meldt 10 til 20 kursister
ind som medlemmer, men når de får regningen på et fuldt kontingent betaler de ikke, og er således
ude af foreningen.
Det er beklageligvis ikke bare her i Sorø det er sådan, på landsplan er det under 20 % der bliver
hængende.
Ungjæger arbejde ?, ja vi inviterer til næsten gratis instruktions skydning i august, og Finn tilbyder
gratis jagt på sine enemærker, i 2010 var der 6 der sagde ja tak til jagt, i 2011 var der 2, i 2012 var
der 1 der kom til skydning, så der blev ikke inviteret til jagt.
Det er ikke bare os i Sorø der har det sådan, Hashøj jagtforening har i Jæger spurgt hvorfor der kun
kommer 1. nyjæger til en jagt tur, de inviterer til.
Når jeg spørger andre jægere hvordan holder vi på de kære unge og nye jægere, hører jeg gang på
gang, der skal være nogle aktiviteter de kan komme til. OK så siger vi det.
Hvis vi kigger på vores jagtforening som vi i aften holder generalforsamling i, ja så kan jeg nævne
følgende.
Vi har en flugtskydebane med rigtig mange gode instruktører.
Vi skyder rifler ind ovre på Lange Lyng.
Vi dresserer hunde til den store guldmedalje.
Vi afholder jagttegnskursus, incl. den frivillige jagtprøve.
Vi afholder den tvungne jagtprøve for Naturstyrelsen.
Vi medvirker i afholdelse af nogle foredrag, om aftenen, nu i JKF regi.
Vi har inviteret til jagt hos Finn ude i Pedersborg.
Via et medlems skab leveres et mere eller mindre godt jagtblad.
Via - får medlemmerne en tillægs forsikring som man ikke helt skal kimse af.
- - er der adgang til en masse kurser til rimelige penge.
KAN MAN FORLANGE MERE FOR 750,00 KR. HVORAF VI FÅR KUN 50,00.
En undersøgelse medlemsudvalget har fået lavet, hvor godt 200 tidligere medlemmer pr. telefon, er
blevet spurgt om hvorfor de ikke er med mere, var svaret at ,mand ikke mere gik på jagt og derfor
ikke ville være med mere, det var svaret fra de fleste, de næst fleste svarede at det var for dyrt, til
den indtægt de havde nu.
Det er muligt at der er 200,000 mennesker der er berettiget til at indløse et jagttegn, men i 2011 var
der 173.000 der gjorde det. men langt mindre kom på jagt, kan man tro at jægerforbundet kan få
disse mennesker til at melde sig ind ?.
Vi skal være mere end almindelig heldige hvis vi her lokalt i Sorø kan få fat i bare 50 mere.
Når jeg ser på medlemstallene i de enkelte JKF samlinger så er vi ikke tabt bag vognen, de 4
foreninger i Sorø kommune har tilsammen 1126 medlemmer Ringsted som oven i købet har flere
indbyggere end Sorø har i alt 622 medlemmer, så her vil jeg tillade mig at rose os her i Sorø.
På landsplan er kreds 6 placeret som 6. tal rigeste kreds kr. 4 har 17237, kr. 5 har 8277 og kr. 8 har
1358 medlemmer hele landet er tallet 92853 alt incl.
I Sorø er vi 303 medlemmer.
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I flg. Vildtinformation fra Naturstyrelsen er afskydnings tallet faldet med 8 % i forhold til året før,
men det svinger lidt op og ned, sikkert i forhold til vejret. Tallet for fasaner er næsten 90 tusind
mindre end året før, jeg hører fra flere steder at man ikke vil sætte ret mange fugle ud, da
resultaterne ikke svarer til forventningerne.
For råvildtet vedkommende er der også et fald på ca. 5000 stk. der spiller sygdommen muligvis ind,
her lokalt synes jeg det er meget tydeligt at bestanden er skrumpet, og Skovfogeden kan stadig
melde om syge dyr.
Skulle jeg give et råd til jægerne må det være - pas godt på råvildtet, skyd de rigtige dyr - i ved jo
godt hvordan i skal gøre.
Her lokalt har vi fået malet støjskærmene, og det ligner noget der gjort færdigt, men der skal laves
et eller andet på bagdue standen, det duer ikke rigtigt.
Her i foråret går vi i gang med at installere noget tyveri alarmering, vi har fået tildelt nogle penge
fra puljen i Forbundet.
Ejeren vil grave grus på marken uden for banen, og hvis vi kan få fikset det vil jeg meget gerne
flytte riffelindskydningen herover, det irriterer mig at forholdene ændrer sig hvert år ovre på Lange
Lyng, jeg er faktisk bange for at det ender galt derovre.
Jagttegnskurset vi havde i 2012 blev på 22 m/k, jeg ved at 20 har fået jagttegn, 1 gik aldrig op til
prøve, nr. 2 har været til prøve nede syd på, men jeg tror han bestod.
Jeg vil gerne her takke Stig for hans indsats.
Det hold vi har gang i nu er på 20 m/k, og det bliver sandsynligvis det sidste hold der går op til den
kendte jagtprøve.
Foreningens økonomi , som i bliver gjort bekendt med senere i aften, synes jeg er rigtig flot, i
forløbne år har jeg fået registreret hovedkassen så den også har et CVR nr. så ved staten /
kommunen og så videre at vi er til. Det formelig vælter ind med tilbud på reklamer fra diverse
firmaer der kan tilbyde at promovere os i selskabs verdenen, som det verdens omspændende firma
de tror vi er.
I 2012 havde vi igen besøg af personer der mangler et eller andet, desværre fandt de nøglerne til
containeren og boxen derude, de fandt en enkelt hovednøgle som lå i kasse apparatet, som blev tømt
for byttepenge, og desværre tog de disse nøgler med, så vi måtte lægge alle vores låse om og bygge
boxen om, samlet udgift for låsene 2500 kr. plus øl vand og andet fortærbart, skide ærgerligt.
Derfor prøver vi at lave noget overvågning, så vi kan få besked når der er uventede gæster.
Jeg regner med at hunde og skydeudvalget selv fortæller hvad de har bedrevet, så jeg er nået dertil
hvor jeg vil takke en hel masse mennesker. BL. A.
Folkene der dresserer hunde,
Folkene der dresserer flugtskytter
riffelskytter
Og de personer udover mig selv, der hjælper til ved jagtprøver og jagttegnskursus.
Tak til Jørgen S. Jensen og Thomas Juul Olsen. Tak til alle naboerne herude som finder sig i støjen.
Tak til vores jagtkonsulent Hans H. E. og Naturstyrelsen, tak til bestyrelsen for et rigtig godt
samarbejde, og ligeledes til Lykke for at have befriet skydeudvalget for det svære kasseapparat.
Sidst tak til alle jer der dukket op her i aften.

