
Formandens beretning 2008. 
 

1. Velkomst. 
2. Mindes dem der ikke er mere 
3. Status på medlemmer er pt. 296 og det er en lille fremgang og det er vi lidt stolte af.  2008 

er året hvor vi fik en ny struktur. Der blev lavet (JKF) som står for Jagtforeningernes 
kommunale fællesråd. Den nye struktur er tilpasset vores nye kommune grænser. JKF 
Slagelse består af 9 foreninger og det er Agersø, Omø, Oreby, Kirke Stillinge, Slagelse, Syd 
Vest Sjællands, Korsør strandjagtforening, Skælskør og Hashøj, alt i alt ca. 1150 
medlemmer. Den nye struktur er også tilpasset de miljø centre der er i Danmark, og vi 
kommer til at høre under Miljøcenter Nykøbing Falster.  Fremover vil det være sådan at 
JKF Slagelse bliver en del af den nye kreds 6 som dækker Vest Sjælland, Syd Sjælland, og 
Lolland Falster.  Derfor skal vi fremover kigge syd over og ikke nord over som det var 
engang. (Kreds inddelingen er også sket på baggrund af den geografiske placering af 
medlemmer, så der ikke er stor forskel på antal medlemmer i hver kreds).  Denne nye 
struktur er valgt, for at vi kan få indflydelse i kommunernes Grønne råd, (kommunerne er 
også underlagt de samme miljøcentre som svarer til DJ nye struktur ) . Miljø centrene er 
dem der pålægger kommunen at gøre tiltag ang. natur / pleje mv. og det er her at man 
forventer, at hvis vi sidder med ved bordet hvor det sker, kan vi gøre en forskel. med hensyn 
til, at der ikke lige pludselig bliver lavet jagtforbud eller indskrænkelser. Det positive er at 
der her måske også er en mulighed for jagtudvidelser i bestemte områder. Her tænker jeg på 
regulering af prædatorer af forskellige arter, hvor vi som jægere ville være relevante at 
bruge. 

4. Arbejdet i JKF Slagelse er ved at være på skinner. Jeg måtte give afkald på min post i 
Natursamråd Slagelse. Der var tvivl om, om valget var foregået korrekt og at der måske var 
en der måske var mere kvalificeret end mig. Jeg sidder foresat i udvalget som repræsentant 
for Hashøj Jægerklub. 

5. På det årlige repræsentantskabs møde havde vores nuværende formand (Ole Roed) fået en 
modkandidat i Bjørn Samuelson. Dem som har fulgt debatten på DJ hjemmeside, har haft 
rig mulighed for at stille spørgsmål til de to kandiater.   Der kan være mange for og imod 
tanker når man læser de 2”s visioner. Personligt syntes jeg at det er godt for vores forbund 
at Ole Roed tager en valg periode til som han også blev valgt til, samtidig syntes jeg også at 
det er rigtig godt for vores forbund og for demokratiets skyld at der kommer nye folk på 
banen, med andre holdninger og synspunkter som man ,så kan forholde sig til . 

6. Vores egen forening har også været på banen i kommune regi. Vi har fået lavet en aftale 
med vej og park afdelingen i Slagelse, om brug af Ravnebækskoven til hundetræning og 
regulering af vildt. Aftalen gælder for et år af gangen 1/6-31/5.  Jeg kan kun sige at den 
dialog som vi har haft, har været yderst positiv. Vi har fået langt mere end vi havde bedt om, 
med hensyn til hundetrænings tider og selve brugen af skoven, men det er også vores og i 
sidste ende mit ansvar at regler og love overholdes. 

7. Inden at jeg går over til vores egne arrangementer, syntes jeg det kunne være sjovt at se, 
hvad der sker rundt omkring os. For 3 uger siden kunne vi læse på DJ hjemmeside 7/9 at der 
i Holland (hvor gåsejagt er forbudt) i løbet af sommeren er blevet indfanget mere end 3000 
gæs i slagnet i fuglebeskyttelses områderne. For derpå at gasse dem i store containere og 
efterfølgende destrueret, når dertil kommer at man har indhegnet store områder af 
fuglebeskyttelses områderne så gæslinger ikke kan søge føde og efterfølgende dør, kan det 



være svært at forstå, at disse ting foregår med myndighedernes velsignelse og at jagten er 
forbudt da tonsvis af god mad går til. 

8. Vi har i det forgangne år afholdt ca. 25 arrangementer, hvor vi kan se at SMS service 
virker og det er bare rigtig godt. Vores sildetur først i oktober var en vellykket tur. Der blev 
landet ca. 3000 sild og en del torsk. Jægermiddagen forløb som sædvanlig godt med 100 
deltagere. Vi fik noget fantastisk mad, med hjælp fra Majken og madholdet som virkelig 
lægger sig i selen denne weekend. Til næste år vil vi nok prøve at finde et sted, hvor der er 
lidt mere plads (f.eks. Sørby). Hundetræningen som startede med et foredrag, kom ikke så 
godt af sted, da teknikken ikke var OK. Men de fremmødte havde trods alt en god aften og 
det gode var, at der var rigtig mange der meldte sig til hundetræning og dette på baggrund 
af, at vi ikke havde annonceret i nogle blade. Da vi startede var der 30 hunde og nogle på 
venteliste. Der blev startet op med et hvalpehold, et hold for stående hunde, og et hold for 
stødende/apporterende hunde. (Jeg tror at alle har fået noget med hjem). Bukkeaften forløb 
også rigtig godt med nogle flotte trofæer. Årets pokal gik til Rasmus Nielsen og 
efterfølgende blev der vist en film.   16/5 havde vi bukkemorgen som år efter år viser at 
det er en dag man sætter pris på med et flot fremmøde. I år har vi haft revir tur med på 
vores program. Den gik til Tommy Korsgård som for et par år siden købte en ejendom ved 
Korsør. Vi havde en flot natur oplevelse, os der var med. Vores skydninger er også gået 
godt. Til fastelavns skydningerne kom der en del nye ansigter og et godt fremmøde. 
Trænings skydningerne har også været godt besøgt og det hele er lige gået op i en højere 
enhed, ved vores høst/ præmier skydning, hvor der var rigtig godt fremmøde. Dertil kommer 
at nogle af vores medlemmer giver sponsor gaver, bliver det hele lidt sjovere at have med at 
gøre (så tak for det). Jagthornsblæserne har også været i gang, og det blev til et solo 
guldmærke, samt guldmærke til gruppen (vi har det rigtig sjovt og har man lyst, så bare se at 
komme i gang). I den kommende weekend er der tur til Sønder Jylland for at opleve sort 
sol. Det er et arrangement der blev hurtigt overtegnet og vi håber at det fremover kan blive 
til flere ture af den slags, men det er jo op til vores medlemmer. Set i lyset af, at vores 
udlands tur måtte aflyses pga. manglende tilslutning, bliver der nok tale om at holde en 
lille pause, men det er op til jer medlemmer at komme med gode ideer og forslag til 
kommende arrangementer og vi vil i bestyrelsen prøve at være gode medspillere. Hvis i har 
nogle forslag (så bare læg hjernerne i blød og kom med nogle forslag). Sidst men ikke 
mindst vil jeg nævne vores nyjæger jagter i Ravnebækskoven. Der har været afholdt 3 
regulerings jagter, som har givet vores nyjægere ca. 10 stk. vildt. Disse dage er vigtige for 
den nye generation af jægere og vi i bestyrelsen sætter disse aktiviteter højt, specielt når der 
er folk fra vores hundetrænings kurser der stiller op, som drivere og apportørere. 

9. Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et, igen, godt år, hvor der er blevet udvist et 
fantastisk gå på mod, inden for alle de forskellige ting som vi arbejder med, og det syntes 
jeg godt, at i som er her i aften, skal give dem en hånd på. TAK. 


