Beretning for Sorø Jagtforening for året 2014.

I 2014 blev beslutningerne vedrørende nye jagt tider gældende , det betød at man ikke mere må
skyde de store måger, eller måger i det hele taget, de resultater jægerforbundet opnår ved forhandlingerne i Vildtforvaltningsrådet, er nemme at overse, der er ingen positive resultater, med
hensyn til jagttider.
Dog har vi fået jagttid på sædgæs fra d. 1/9 til 30/11, på et tidspunkt hvor disse gæs ikke er
kommet til landet , flot.
Vores kære kredsformand nævnte på årsmødet for vores kommune, at jægerforbundet havde haft
stor indflydelse på den netop fremkomne Ulve forvaltning plan, jeg må sige at jeg kommer til at
læse de nogle - fyrre sider en gang til, hvis jeg skal finde aftryk i planen der er positive for landbrug
og jægere, og tydeligt fremsat af jægerne.
Vi kommer stort set aldrig til et møde i jægerforbundet uden at der er en eller anden der
fremsætter ønsket om at få flere medlemmer. OK, det må de da også gerne ønske sig, men jeg
kunne ønske mig at HB gjorde noget mere for at holde på de mange mennesker vi melder ind.
Hvis jeg ser 10 år tilbage her i Sorø var vi den gang ca. 200 medlemmer, jeg har stort set hvert år
siden vi begyndte at holde jagttegnskursus, meldt et sted mellem 20 til 25 medlemmer ind / år,
svarende til ca. 200 - 250 nye medlemmer, så vi skulle nu være på den anden side af de 400
medlemmer, og vi er i dag 280 der har betalt.
Hvorfor er vi ikke flere ?. Hvis jeg vidste det skulle jeg hurtigt på rettet op på det, men jeg synes
det kniber med hjælpen fra forbundet, se det før nævnte jagttids forhandlings resultat, det giver
besvær med at holde på medlemmerne, jeg hører ikke så få klager over et blad der ikke frister til
et medlemsskab, hvad med haglskydeprøven, i. flg. formanden skulle den give mange nye
medlemmer, da aspiranterne var nød til at komme hos foreningerne for at øve sig, men når
prøven er så svær at bestå at kun ca. 55 % består , tror jeg det bliver svært at kapre nye
medlemmer der, i sær hos kvinderne der har langt højere dumpeprocent.
Det hjælper jo heller ikke rigtigt noget at forbundet forlanger automatisk PBS betaling, og hvis
ikke, en ekstra betaling på 25 kr. Det skal dertil siges at repræsentantskabet ikke har sagt ja til
dette krav, men at HB bare har taget selv, mon den går, det tror jeg næppe. Men hvor mange gider
ikke være med til det.

Hvad kan vi som forening egentlig gøre, ja vi kan starte med at behandle de medlemmer vi har, så
godt som muligt.
Bortset fra at vi ikke inviterer medlemmerne med på jagt, hvilket vi har forsøgt, så har vi et rigtig
godt kursus for hundefolket, vi har en velfungerende flugtskydebane, vi forsøger ind i mellem at
holde et kursus for medlemmer, vi har også jagttegnskursus hvor deltagerne, hvis de ellers husker
at komme til selve jagtprøven, består i en mængde der ligger over de 90 %,
vi holder Naturstyrelsens jagtprøver, og ikke mindst stiller vi faciliteter til rådighed for flere
jagttegns lærere så De kan komme og øve deres elever inden de skal til jagtprøve, sandsynligvis
her.
Hvis vi mangler noget vi kunne hjælpe jægerne med, må alle da gerne komme med konstruktive
input som kunne blive en ny aktivitet.
Selve jagten, den er vel ikke så dårlig endda, råvildt bestanden er som jeg ser det ved at være
sådan nogenlunde normal igen, efter de år med selvdøde dyr mange steder.
Dåvildt bestanden er ikke blevet mindre, man ser ind imellem dåvildt nord for motorvejen.
Og kronvildtet nærmer sig nord fra, med temmelig stor fart, i skovene lige nord for Gyldenløves
høj, er der afskydning af kronvildt for første gang, i denne omgang, i denne vinter.
Gæssene vrimler det med, jeg har aldrig før i mit liv set så mange gæs i store flokke, som i vinter
og det må give anledning til adskillige retter mad med gås. Ænderne har det vist heller ikke så
ringe, agerhønsene lever i bedste velgående, det kniber vist mere med at få dem på tasken.
2014 var året hvor harerne rigtig viste sig frem, jeg har da aldrig fået så meget haresteg som i
vinter, på trods af at jeg ikke selv har været på jagt. Når jeg tænker på harerne ,kommer den
beretning Bjarne Frost gav til årsmødet, hvor han fortalte om det krage par der havde hentet 66
harekillinger hjem til reden for at få et kuld unger på vingerne, stof til eftertanke. For pokker da,
tag JER nu sammen og kom op på dupperne og få skudt, i hvert fald en masse krager.
Hvis I vil lære en del om hvordan man får fat i de banditter, vil jeg gerne være med til at VI får fat i
Bjarne Frost, som kan holde en kursus aften. Jeg har forsøgt for år tilbage at komme i gang med at
skyde krager, men jeg skulle jo have kendt bare nogen af de fiduser Bjarne fortalte om, f. eks. er
det koldere end 8 graderes varme, så bliv hjemme.
Og lur mig, tro endelig ikke at det kun er harerne det går ud over, jeg er stensikker på at en krage
er mindst lige så effektiv til at finde fuglereder som den bedste jagthund, plus rederne i træerne.
Hvad gør vi, ja skal vi bevare og måske forbedre jagten, er det sikkert at vi skal anstrenge os for at
vedligeholde og måske forbedre de biotoper vi råder over på jagten, enten den er ejet eller lejet.
Der er ikke så meget at gå på jagt efter på en sort pløjemark, eller en stor kornmark uden utøj. Det
er jo egentlig ikke for at der skal så meget til for at forbedre en biotop.
Der findes masser af lekture om hvordan man forbedrer jagt arealerne, og når forbedringerne
giver lidt resultater stiger lysten til at gøre noget ved det.
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I 2014 fik vi et nyt klubhus, ganske vist lidt brugt, men nyt for os, den egentlige grund til at droppe
det gamle, var stigende krav til toiletforholdene. Med det hus vi har her nu, synes jeg vi har nået
målet, af det regnskab i får fra skydeudvalget kan i se hvad det har kostet. Jeg er rigtig glad for at
vi har kunnet få dette hus uden at skulle bede banken om lån, men jeg er meget taksom for
støtten fra Sorø spare og lånekasses fond. Endnu engang TUSIND tak.
Der er også en stor tak til de Damer og herrer der brugte et par uger på gøre rent og male hytten,
Lykke Jytte og Mona, + Mogens. TUSIND tak.
Der er også nogle stykker fra skydeudvalget der har brugt et par timer, selvfølgelig også TUSIND
tak til dem.
Jægerforbundet har også ønsker om et nyt hus, i den forbindelse får medlemmerne i midt og
nordjylland deres ønske opfyldt, de har aldrig lagt skjul på at det eneste der kunne bruges var Kalø.
Selvom fmd. Claus L.C. på sine introduktions møder, i forbindelse med sit valg, lovede at vi skulle
få domicil et sted mellem Roskilde og Kolding , blev resultatet et andet, så langt væk fra
Christiansborg som muligt, nu må vi se om folketinget og DN også synes det er et godt sted at
lægge kontoret, jeg synes at DN m.f. rasler noget med sablerne, men det er de jo vant til.
Hvad har hundefolket lavet ?. Det tror jeg Niels vil fortælle noget om.
Morten har så vidt jeg ved også lidt fakta om hvad flugtskytterne har bedrevet.
Lars fra riffeludvalget har desværre ikke rigtigt noget at fortælle om resultater, jeg kan dog
fortælle at den oplysning jeg fik for et års tid siden, vedr. Søskoven, har jeg spurgt om i TeknikMiljø, som siger at de aldrig har fået nogen henvendelse fra Sorø skytteforening.
Som nogen måske har bemærket er Dansk flugtskydnings forbund smidt ud af Skytteunionen,
primært fordi DFF ikke ville betale 300.000 kr. i kontingent / år. Var det blevet tilfældet havde det
kostet os ca. 12000. kr. om året, det havde nok blevet svært at få undertegnede til at være med til
det. Morten og jeg har været til ekstra ord. rep. møde i Odense, hvor det blev vedtaget at DFFs
bestyrelse skulle arbejde for at DFF overtog Unionens beføjelser i forbindelse med CIC. m. f.
Sker dette ikke er det omsonst for os at betale 3600,00 kr. til DF i kontingent / år. de skytter vi har
opfostret skyder jo alligevel et andet sted, læs KFK.
Sidste nyt er at flere fra DFFs bestyrelse er trådt ud af bestyrelsen, og meldt deres respektive
klubber ind i DSKY. D.v.s. der er ingen bestyrelse i DFF. dags dato.
De sidste oplysninger jeg har vedr. de forhandlinger bestyrelsen i flugtskydnings forbundet, blev
pålagt at komme i gang med, har til dato ikke resulteret i noget der kunne blive en løsning, de
personer der er i bestyrelsen, tror jeg ikke magter at forhandle noget på plads, jeg har erfaret at
flere flugtskydebaner melder sig direkte ind i skytteunionen, dette for at kunne tilbyde skytter at
komme til konkurrencer på int. plan.
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Jeg skal på foreningens vegne takke for hjælp og støtte bl. a. her ude på skydebanen, det drejer sig
bl. a. om Naturstyrelsen som skal have en tak for samarbejdet.
Der er også en tak til vognmand Thinggaard for materialer til vejen, og en tak til en mand jeg ikke
kender, men som har rettet vejen med en skraber, de har ikke sendt en regning og jeg regner
derfor ikke med at få en sådan.
Der er også en tak til vores nabo, Thomas Juul Olsen, for vores brug af hans areal, en tak til
Stiftelsen Sorø akademi for maskinel hjælp her ude på banen, har heller ikke herfra set nogen
regning.
En tak til Lykke og Sara for hjælpen bag disken heroppe, så kan drengene i vagtholdet også komme
ud og skyde lidt.
Vagtholdet i skydeudvalget skal også have en tak for deres arbejde med at passe banen, H.E og
Mogens i sær.
Stig Kristensen skal takkes for hans arbejde med at skaffe jagttegnsholdets deltagere et jagttegn.
Hundeudvalget skal sørme også have tak for deres indsats, tak gutter.
Webmaster Morten Nielsen skal også have tak for indsatsen.
Bestyrelsen fortjener også at komme med på listen af dem jeg takker.
Som en afslutning på beretningen vil jeg oplyse at jeg har arbejdet lidt i kulissen, for at finde en
afløser til formands jobbet, det gøres ved at indstille en person til at afløse mig i bestyrelsen, selve
formands posten sker ved en konstitution i den valgte bestyrelse, hvem personen til valget er
vender vi tilbage til. Jeg har aftalt med bl.a. Morten at forsætte lidt i nu, med kasserer posten i
skydeudvalget, ligesom jeg også gerne vil hjælpe med jagttegnsholdet og jagtprøver.
Hvis jeg skal begrunde dette valg, er det, at jeg synes ikke man skal blive siddende på sådan en
post, til lige før andre synes, at det skulle han have forladt for længe siden.
Mit ønske for fremtiden er at foreningen vil forblive virkende i bedste velgående fremefter, og ikke
mindst at Jægerforbundet lægger sig i selen for at vi stadig kan gå på jagt i dette land, at de
politikere vi har valgt til EU formår at forhandle nogle revisioner på plads, vedr. habitat og
fugledirektiverne. Jeg er ikke så lidt skræmt over den magt embedsmænd i Naturstyrelsen udviser
i forbindelse med fremtidens forvaltning her i landet, jeg tænker på udsatte bævere, og ikke
mindst indvandrene ulve, jeg undrer mig stadig over hvordan en ulv kan findes i Hanstholm uden
at lave nogen ravage på vejen derop, jeg og mange flere tænker på noget med runde hjul.
Jeg vil slutte her med takke for et rigtig godt samarbejde med mange flinke mennesker.
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