Sorø Jagt- og Naturforening.
Beretning for året 2013.
2013 var året hvor jagttidsforhandlingerne skulle gøres færdige, i vildtforvaltningsrådet, hvor dette
foregår, er det ikke ligefrem nemt at være ham der forhandler for os jægere, på et tidspunkt så jeg
på DJs hjemmeside at rådets formand havde belært DNs forhandler om almindelig god opførsel.
De forhandlinger er stadig ganske meget op ad bakke, og det færdige resultat var også denne gang
et minus for jægerne, vi fik fjernet jagten på de 3 store måger, vel ingen ulykke, men klip en hæl og
hug en tå, det bliver formodentligt sådan at der bliver regulering i nødvendigt omfang, her tænker
jeg på de havnebyer der plages af skrigende og svinende store måger.

Når DJs formand og HB ønsker flere medlemmer i forbundet, er en af forudsætningerne at der
opnås nogle positive resultater netop i disse jagttids forhandlinger, jeg har på fornemmelsen at
mange medlemmer har det sådan, at kan fagforeningen ikke hjælpe mig med noget af det jeg har
mest brug for, ja så er det ikke nødvendigt at betale til denne forening. Se på f.eks. LO.

2013 var året hvor DJ fik bestemt sig til at komme i gang med at etablere et samlet domicil, det har
man snakket om siden først i halvfemserne.
At det blev Kalø undrer ikke mig, sjælland har ca. 1/3 af mandaterne til rep. mødet, så vi har ikke
nogen mulighed for at komme til at bestemme i sådanne afgørelser, jeg har set at man er bange for
prisen for dette byggeri kan løbe løbsk, men hvis bygherren anlægger samme strategier som f. eks.
A P Møller, kan man måske undgå, at arkitekterne forivrer sig, og laver dyre ændringer undervejs.
Låneudgiften svarer ca. til de besparelser man får ved at lukke Højnæsvej, og ved at vi ikke mere
skal spare 2 mill. op til nyt hus.
Desværre ser jeg at nogle personer, oppe i det nordjydske er gået i gang med at stable en ny
jagtforenings sammenslutning på benene, jeg synes det er spildte kræfter på desværre sikkert
ingenting, hvis de mennesker der prøver at komme i gang med et nyt JÆGERFORBUND, i stedet
brugte deres skarpe hjerner i det eksisterende system, f. eks. mødte op i den lokale jagtforening til
generalforsamling, og der havde nogle venner med, er jeg sikker på at de kunne få en
bestyrelsesplads, og på den måde meget let kunne blive en delegeret til Jægerforbundets rep. møde,
og dermed få indflydelse.
Jeg siger ikke at vores Jægerforbund ikke har fejl, se f. eks. medlems systemet da det blev fornyet,
det er ikke perfekt den dag i dag, flere år efter.
Hvorfor skulle Jægerforbundet pludselig være "bog forfatter" , og lave undervisnings bog til
jagtprøven, når man siden forbundets start har haft et fint samarbejde med Hornslet og tjent penge
på det, nu investerer man en masse tid og penge i en bog der aldrig bliver en best seller.
Måske skulle de der nordjyder kigge lidt til den allerede bestående " Land og Strandjagt forening"
Utroligt at de gider blive ved.
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2013 var sidste år med den gamle jagtprøve, og jeg skal lige love for at det gav beskæftigelse, uden
at vide det helt rigtige tal, men ved at regne lidt på det, vil jeg tro at der har været ca. 700 til prøve
her i Sorø, på landsplan taler vi om ca. 8000, mod almindeligt ca.3500, det kan umuligt forsætte
hvis det skal være sådan at de vil på jagt her i landet.
Bortset fra det, vil i se på skydeudvalgets regnskab at Mogens og jeg, ikke bare har feset husleje af
her i sommer.
Den synlige forskel på den gamle og den nye prøve, er indførslen af en haglskydeprøve, hvorfor nu
det, ja hvis det var sådan at den skulle være der når man vil jage med haglgevær, så ok, men
hvorfor skal en riffel eller buejæger absolut bruge penge på den, og jeg vil påstå at der er kvinder
der ikke består, og dermed ikke kan få jagttegnet selv om de kan sætte 10 / 10 pletter med en lille
jagtriffel.
Den første hagl skyde prøve her i kreds 6 bliver på Idalund, her i Sorø holdes en prøve d. 31 maj.
Der vil blive afholdt prøver løbende, undtaget i juli måned. Tid og sted, finder interesserede på f.
eks. DJs. hjemmeside.
Jagten i forløbne år er sikkert ikke meget forskellig fra tidligere år, min fornemmelse er at
afskydningen af råvildt er gået tilbage, i hvert fald her på egnen.
Due jagten er blevet til regulering, begyndende allerede i august måned, og skal jeg sige noget om
det, så skal det være, at de der får regulerings tilladelse, skal opføre sig ordentligt, man må forstå at
nabojægeren ikke har meget tilovers for ham der regulerer, på en enkelt stribe skårlagt ikke høstet
raps, hvor man med flere skytter kan nedlægge hele den lokale bestand på ganske kort tid.
Jeg har ikke hørt noget om, at der her ved Sorø er nedlagt kronvildt, men det kommer nok, vi skal
ikke så langt væk før der er skudt kronvildt, bl. a. lidt nord for Stenlille. Så en skønne dag løkkes
det nok.
Dåvildtet ses oftere og oftere, jeg stod her i sommer hjemme på trappen foran bryggers døren, og
ude på Bjernede Kirkevej kom en ung då løbende forbi, pænt ude i højre side, rundt i svinget oppe
ved nr.5 og forbi kirken, hvor den overhalede en fodgænger, som jeg talte med dagen efter hvor han
fortalte at han var blevet overhalet af et hvidplettet firbenet dyr, som pænt var løbet udenom ham.
Men der er en barriere som ganske sikkert hindrer at bestanden i Sorø skovene, flytter sig i større
stil nord på, nemlig motorvejen, jeg har dog ikke hørt om påkørsler som sådan.
Vores eget jagttegnshold sidste år var på 22 stk. og efter hvad jeg ved er der 3 eller 4 der ikke
bestod, eller ikke kom til prøve, på det hold vi lige har startet er der 20 som er i gang, og der har
været 4 som har spurgt på plads, som har fået tilbudt at køre til Ringsted hvor der var bedre plads.
Jeg vil her gerne have lov at sige tak til Stig Kristensen, for en god engageret undervisning.
En enkelt allerede realiseret nyhed er naturtro farver på vildt figurerne, jeg har fået klistret det på.
En anden nyhed er et nyt klubhus, bestyrelsen har hen over sommeren undersøgt forskellige
løsninger, lige fra en tilbygning til det her gamle hus , til et træbjælkehus, og sidst en brugt pavillon,
fra AGJ.
Pavillonen er på ca. 90 m2. 4 år gammel kontorpavillon, der bliver et toilet og et depot i indgangs
enden, toilettet er faktisk det der satte gang i beslutningen, med den indretning det har, kan
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ventende personer komme ind på toilettet uden at forstyrre ved f. eks. en jagtprøve, det har de også
kunnet nu, men det er ikke helt optimalt med det lokum vi har udenfor, det er jo ikke Roskilde
festival, jeg håber det kan blive færdigt inden jagtprøverne begynder, og jeg glæder mig.
Først i november måned afleverede jeg bygge ansøgningen på kommunen, midt i januar sendte jeg
en mail til samme, hvor jeg spurgte om de havde fået vores ansøgning, om den kunne være gået et
forkert sted hen, og fik efter få minutter en autogeneret svarmail, hvor de skrev at jeg ville høre fra
dem i løbet af ca. 2 uger.
Jeg har aftalt med Kaj Andersen at han skaffer tilladelsen til toilet tanken, og at vi stille og roligt går
i gang med at planere arealet hvor pavillonen skal ligge, Kaj mener det er nemmere at få tilgivelse
end tilladelse.
Pavillonen koster 320.000 kr. og beregnet med entreprenør og elektriker og VVS og moms er
samlet pris ca. 460.000 kr.
Det skal bemærkes at AGJ har fået 150.000 + moms forud, i stedet for bankgaranti, og som
sikkerhed for at vi får den Morten og jeg har besigtiget.
Hvad redder man af tilskud til sådan noget, skydebanepuljen giver ikke tilskud til sådant noget,
men Sorø Spare- og Lånekasses fond, har bevilget os 75.000 kr. dejligt, og tusind tak til fonden.
Vi har også fået bevilget 28.000 kr. til hjælp til fornyelse af to kastemaskiner, dette fra kredsens
tilskuds pulje. Jeg takker.
Skydebanen har været i god gang hele 2013, der er dog en nedgang på indkomstsiden, og dermed
overskuddet, det kan rimeligvis skyldes at vi satte prisen ned på due salget, så jeg lover der vil blive
holdt øje med resultaterne.
Hvis alt går som vi ønsker, skulle vi kunne modtage penge på dankort her i 2014, det er godt nok en
besværlig procedure Nets har, for at man kan få lov til det, omvendt synes jeg bankerne er blevet
kundefjendtlige, nu skal man stå ude på Storegade og putte penge i en automat, og kun en gang har
den taget alle de sedler jeg har er lagt i, ellers står jeg tilbage med indtil flere sedler den ikke vil
godkende, for at sige det lige ud, synes jeg det er noget skidt. ( lo--- )
Det er Morten Nielsen der har korresponderet med Nets, tak til ham. Samme Morten er også vores
Webb master, og han har her i vinter moderniseret vores hjemmeside.
Det ser jo ud til at meget kommunikation til medlemmerne skal den vej i disse nye tider.
Foreningens medlemstal er officielt så højt som aldrig før, nemlig 334 stk. En dugfrisk restance liste
er desværre knap så fin, den er på 45 stk.
Detaljer vedrørende regnskab for skydebanen tager vi senere.
Vedrørende skydebanens drift synes jeg det går rigtigt godt, det må blive til en stor tak til alle i
udvalget, som troligt møder op for at betjene alle de jægere som ønsker at skyde lerduer, også en
stor tak til Lykke, H E Madsen , Mogens og Morten B.
Jeg ved ikke lige hvordan vi fremover skal betjene alle de nye jagttegnsløsere som skal til haglskydeprøve, jeg mener at alle på vagtholdet skal kunne lære disse at ramme de duer, MEN, (de)
skal dresseres så de kan bestå en jagtprøve med hensyn til betjeningen af haglbøssen, så jeg tror vi
skal holde et lille møde hvor f. eks. jeg, fortæller jer hvad i skal være opmærksomme på når i
underviser disse mennesker.
Niels Møller fortæller sikkert om hvad de har formået med hundene i 2013, det plejer jo ikke at
være småting de får ud af deres arbejde.
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Jeg tror også at Morten Bohne kan fortælle lidt om hvor mange medaljer flugtskytterne har bragt til
Sorø.
Indskydning af rifler har Poul og Lars taget sig af, grisebanen har haft nogle enkelte besøg, i al
beskedenhed.
Men også tak til de to herrer.
Poul fortalte mig engang her i sommer, at der var noget under opsejling ude i Søskoven, jeg ved
ikke hvad det bliver til.
Udover takkene jeg har givet, vil jeg også gerne takke vores naboer for, at de lader os i fred, også en
tak til Thomas Juul, Naturstyrelsen for det fine samarbejde, og ejeren af arealet vi er på, Jørgen
Steen Jensen.
Der skal også lyde en tak til det lokale HB medlem, Stig Egede, for hans indsats i forbundet, det kan
godt være vi ikke lige kan se nogen resultater af det han laver, men han bruger da rigtig meget tid
på det, sådan er det.
Jeg vil slutte med at sige en tak fordi i støtter op om vores generalforsamling, og i kom herud og
gad høre på mig.
Dirigenten vil nok spørge om i har nogen spørgsmål til beretningen, så det undlader jeg.
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