
Generalforsamling 
 
 

Tirsdag den 7. oktober 2003 kl. 19.00 i Jægerhuset ved Gigantium med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling. 
3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af hundeudvalg 
7. Valg af riffeludvalg 
8. Valg af repræsentanter til førstkommende regionsmøde 
9. Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
Foreningen vil være vært ved en kop kaffe samt smørrebrød efter generalforsamlingen. 

 
 
 
 





 

Jægermarked den 23. august  

40-45 medlemmer havde valgt at overhøre konens formaning om at 
"hun altså heller vil til stranden" og var taget til jægermarked i 

strålende solskin. Der var også adskillige ting som skiftede ejermand 
den eftermiddag. Bestyrelsen havde godt gang i de tre nyindkøbte 

grill, hvor man kunne købe pølser og brød eller grille det medbragte 
kød.  Men der er plads til at endnu flere medlemmer kommer og støtter 

op omkring jægermarkedet.  Bestyrelsen modtager gerne gode ideer 
fra medlemmerne,  om hvordan vi evt. kan forbedre arrangementet. 

Henrik Terp 

 









Kreds og regionsskydning. 
  
Lørdag d.24 maj blev der afholdt kreds og regionsskydning på flugtskydningsbanen i Støvring, der var 
deltagelse af ialt 73 skytter, der var fordelt på¨dame, junior, veteran, a-rækken. samt mester-rækken. 
Der blev skudt godt , og der blev opnået fine resultater i alle rækker. 
Aalborg og Omegns jagtforening deltog også med et hold, og vi blev som sidste gang placeret sidst, men 
denne gang var vi meget tæt på, da der ikke er ret megen spredning fra top til bund, så vi ser frem til næste 
år, hvor vi vil gå i skarp træning, for at forbedre vores placering.Jeg har fået tilsagn fra de, som deltog i år, at 
de også er interesseret  i, at fortsætte til næste år. Det kunne selvfølgelig være skønt, hvis der var flere som 
ville deltage, og i så tilfælde vil vi selvfølgelig holde en udtagelsesskydning, men mere om dette senere. 
Der skal herfra lyde en stor tak til dem, som stillede op for foreningen, og var med til at vise vores ansigt ud 
af til. 
  
Med jægerhilsen  
  
Jørgen Balser Jakobsen     
 



Kytterne 
 

Mange jægere var mødt op til premieren den 1. september på Kytterne og adskillige telte kunne 
skimtes i landskabet, hvor forventningsfulde jægere overnattede indtil mandag morgen, hvor 

andejagten gik ind. Flere jægere havde overnattet på Kytterne fra lørdag formiddag, for at sikre sig 
en rigtig god plads, samt at hygge sig med jagtkammeraterne, der blev grillet og drukket en enkelt 
øl eller to. Og der blev skudt en hel del ænder den første morgen, så det tegner godt for resten af 

sæsonen. 

Henrik Terp 

 

 





Nyt fra hundesiden. 
 
  Her i skrivende stund lakker det mod enden af dressursæsonen for vores vedkommende.  
   Jeg har efterhånden været med i hundearbejdet nogle år, indtil videre 7 år i denne omgang, og 
tidligere også nogle år over flere omgange. Sjældent har jeg dog oplevet en sæson som denne. Dette 
års kursus startede faktisk som det plejer, lidt sløvt med ikke alt for mange deltager. Så plejer der at 
dukke nogle stykker op hen ad vejen, for så måske også at falde et par stykker fra igen. I år dukkede 
der også kun nogle få op, der kom ikke nye til hen af vejen, men der faldt desværre nogle fra endnu 
inden vi rigtig var kommet i gang, så det blev kun til et hold på 9 hunde, hvoraf 3 var unghunde. 
Nogle af problemerne er måske, at der i foreningen er foreningsaften om tirsdagen, hvilket gør at 
planlagte arrangementer også falder på disse dage. Her taler vi om knivkursus, der lappede ind over 
dressurkurset, (dette skulle dog allerede være ændret, så knivkurset starter noget tidligere i år). Så 
var der også generalforsamlingen og et  skovmøde der skulle overstås. Vil man gerne deltage i disse 
arrangementer , får man måske for meget fravær til træningen og dermed ikke nok udbytte at 
træningen. Når man så godt ved, at der nogle gange er en der er forhindret pga. af arbejde, eller en 
der ikke kan komme, fordi hunden er kommet i løbetid, kan man godt se hvor det bærer hen ad.  
Vi - der var til træning havde til gengæld nogle ganske hyggelige aftener, hvor vi fik  ordnet meget 
andet end hundetræning. Det kan dog ikke benægtes at det er sjovere, hvis vi (instruktørerne) har 
nogle flere hunde så man kan få dem til at konkurrere lidt indbyrdes. Det er ikke let når der kun er 
et par stykker i hver klasse. Vi havde fået et par nye assistenter til kurset i år, men dem har der 
desværre ikke været så meget arbejde til. Jeg er dog overbevist om at det ikke har svækket deres 
lyst til arbejdet med hunde i årene fremover. Jeg vil hermed også gerne takke de standhaftige for 
deres deltagelse. Så ved jeg bare ikke lige hvad vi finder på til næste år, i vores bestræbelser på at få 
nogle flere hunde tilmeldt , for derigennem også at få et mere udbytterigt kursus specielt til glæde 
for hundene, men så sandelig også for os der skal prøve at komme lidt nyttig viden ind i hovedet på 
jer. Med hensyn til gode ideer, ris eller ros, modtager jeg gerne dette i håb om at kunne strikke et 
bedre forløb sammen til næste år.  
Jeg kan desværre ikke denne gang komme med resultater fra vores afsluttende prøve, da den først 
falder efter deadline for bladet. Der vil blive bragt en resultatliste i vores næste blad. Nok en gang 
tak til Casper og Carl fordi de havde lyst til at give en hånd med i år, håber der bliver mere at rive i 
næste år. 
 
                                                                                                                                Brian. 



Riffelskydning 
 
Nu er alle forårets riffelskydninger vel overstået. 
Vi har her i Aalborg og omegns jagtforening haft 222 betalende indskydninger af riffel samt alt det 
løse 
Derudover har vi haft ca. 110 skytter der skulle op til den tvungne riffelprøve. 
Vi kan mærke at interessen for mærkeskydningen er faldet og den har kun været skudt hos os fordi 
det er en del af pokalskydningen. 
Vi komme måske til at lave reglerne om så pokalskydningen er en skydning helt for sig selv. Det vil 
riffeludvalget komme med nogle ideer til. 
Vi har også haft lidt sjov skydning på små skiver, men det kniber med tiden med at gennemføre 
disse skydninger. 
Lørdagen inden bukkejagten havde vi banen en hel dag. Her var der mange muligheder for at prøve 
de forskellige ammunition typer, man nu har lavet og det benyttede mange sig af. 
For at vende tilbage til den tvungne prøve, er der mange der dumper. Det er ikke på det 
sikkerhedsmæssige de går ned, men på skydefærdigheder. Mange ville  kunne klare sig bedre hvis 
de kom på skydebanen et par gange om året. Mange møder total uforberedte op med det resultat, at 
de dumper. Det kan være kikkerten er ved at falde af eller skæftet klemmer. Jeg har også set 
kikkerter, hvor det var helt mælkehvidt at se igennem. 
Personligt så jeg gerne, at den tvungne riffelprøve blev et krav til alle riffelskytter, både nye og 
gamle. 
Det burde jo ikke være et problem, for kan man klare prøven så går man på jagt og kan man ikke så 
lader man være.  
Til slut kan jeg fortælle, at der har været mulighed for at købe pølser både kogte og på grillen så 
ingen har behøvet at gå sultne derfra. 
Vi ses til efterårets skydning den 27 september om formiddagen. 
 
Poul  
 
 
  









Skydevognen d. 30-8-2003. 
  
Lørdag d.30 august havde vi igen lavet et arrangement med skydevognen fra Danmarks Jægerforbund, vi 
havde igen lånt grusgraven, som vi har brugt de sidste år. 
Der var god tilslutning, og vi valgte at lave et hold hvor vi brugte lidt mere tid end vi plejer, da vi ellers skulle 
have haft to hold. 
Der blev skudt til lerduer, og på papir, specielt på papir var der mange som fik sig nogle overraskelser med 
patronens dækning, det kunne være en patron, som man havde brugt i flere år, men ikke havde set 
skudbilledet af. Der var en, som gav hele sit restlager til en kammerat da skudbilledet var meget bedre i hans 
haglbøsse. 
Jeg har fornemmelsen , at alle de der deltog i dette arrangement havde en god dag og fik nogle erfaringer 
som de kan bruge fremover, således at vi også er med til at nedbringe antallet af anskydninger, hvilket er et 
ufravigeligt krav fra miljøministeriet, hvis vi ønsker at bibeholde jagten i den form som vi kender den i dag. 
Jeg vil opfordre alle til at deltage i et sådant arrangement, når der er mulighed for det, jeg kan fra bestyrelsen 
i Aalborg og Omegns jagtforening, allerede nu sige at vi gerne vil lave et lignende arrangement til næste år, 
hvis der er opbakning til dette. 
  
Med jægerhilsen  
  
Jørgen Balser Jakobsen.    
 



Vedtægter for 
For 

Aalborg og Omegns Jagtforening 
 

 
1.0 Navn og hjemsted 
 
1.1 Foreningens navn er Aalborg og Omegns Jagtforening 
 
1.2 Foreningens hjemsted er Aalborg kommune 
 
2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
 
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ) hvis vedtægter er bindende for foreningen og går 

forud for disse vedtægter. 
 
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 
 
1.0 Formål og opgave 
 
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere, fortrinsvis inden for foreningens område, og fremme disses 

interesser i tilslutning til DJ`s formål. 
  
4.0 Optagelse. 
 
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person. 
  
5.0 Ophør. 
 
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december. 
 
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen 

fastsatte regler. 
 
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §§ 36 – 41. 

Eksklusionen skal således,  for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ´s  hovedbestyrelse.  
 

5.4 Medlemskabet ophør medfører ikke krav på andel i foreningen formue. 
 
6.0 Kontingent og hæftelse. 
 
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. 
 
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og 

seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer. 
 
6.3 Kontingentterminen er kalenderåret, og forfaldsdato er 1.januar. Seneste rettidige indbetaling er 10. 

februar. Er kontingent ikke modtaget af kassereren senest ovennævnte dato, medfører dette udmeldelse 
af foreningen. 

 
6.4 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 
 
6.5 Ingen kan benytte foreningens jagtarealer, eller deltage i skydningen om foreningens træningspokaler, 

uden at forfalden kontingent er betalt   
 
 
 



7.0 Ordinær generalforsamling 
 
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed  i alle foreningens anliggender. 
 
7.2 Der afholdes 2 ordinære generalforsamlinger årligt, én i april og én i oktober måned. 
 
7.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i DJ´s medlemsblad , 

eller ved skriftligt indkaldelse til alle medlemmer. Eventuelt forslag skal være formanden i hænde 
senest 8 dage for generalforsamlingen. 

 
7.4 Dagsorden til forårsgeneralforsamlingen skal omfatte følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling. 
3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling 
4. Fremlæggelse af det revidere årsregnskab til godkendelse 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer. 
9. Eventuelt 
 
Dagsorden til efterårsgeneralforsamlingen skal omfatte følgende punkter 
 
1.    Valg af dirigent 
2.    Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling. 
3.    Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling 
4. Indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af hundeudvalg. 
7. Valg af flugtskydningsudvalg 
8. Valg af repræsentanter til førstkommende regionsmøde. 
9. Valg af repræsentanter til førstkommende kredsmøde. 
10. Eventuelt. 
 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling. 
 
8,1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når 

mindst 50 medlemmer skriftlig over for bestyrelsen begærer dette med angivelse, af hvilken sager der 
ønskes behandles. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade 
afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelsen til ekstraordinær 
generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmer, med mindst en uges 
varsel. 

 
9.0 Afstemning. 
 
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 
 
9.2 Hvert medlem har én stemme. 
 
9.3 Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenter bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer 

skriftlig afstemning.  
 
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter. 
 



9.6 Ændringerne af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende 
medlemmer stemmer derfor. 

 
10.0 Bestyrelsen  
 
10,1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen. 
 
10,2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 
 
10,3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Der afgår 3, henholdsvis 4 medlemmer hvert år. 
 
10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.   
 
10.5 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det. 
 
10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
10.7 Hvert medlem har en stemme. 
 
10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – 

eller i denne fravær næstformanden – stemme afgørende. 
 
11.0 Tegningsret. 
 
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening, eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i 

foreningen 
 
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. 
 
12.0 Formue og regnskab 
 
12.1 foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer. 
 
12.2 Når kasse- og girobeholdningen tilsammen overstiger 10.000 kr. skal mindst den overskydende del 

indsættes i et pengeinstitut. Indestående beløb i et pengeinstitut kan kun haves af kassereren i forening 
med mindst 1, af bestyrelsen udpegede og navngivet bestyrelsesmedlem underskrift.  

 
12.3 Regnskabsåret er kalender. 
 
13.0 Revision 
 
13.1  De to revisorer, der vælges af blandt medlemmerne, Jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner 

dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres 
hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier. 

 
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. 
 
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer. 
 
14.0 Foreningens jagtarealer. 
 
14.1 På foreningens jagtarealer betragtes det som ret og pligt for enhver jagtberettiget at udøve kontrol og  

føre tilsyn med, at al jagt foregår på tilbørlig måde, og absolut kun på foreningens arealer som man er 
bekendt med, og med skyldig hensyntagen til nabojægere. 

 
 



14.2 Konstateres ulovligheder på foreningens arealer må dette omgående og vidnefast indberettes til 
bestyrelsen, der er bemyndiget til at afgøre spørgsmålet med idømmelse af karantæne, eller eventuelt 
fortabelse af jagtret på foreningens arealer., uden nat vedkommende har nogen krav på foreningen. 

 
    
15.0.  Sammenslutning. 
 
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at 

foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningen aktiver og 
passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening. 

 
14.0 Opløsning 
 
16.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 af 

hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes mindst én og højst to måneders mellemrum, 
vedtage, at foreningen opløses. 
 

 16.2 Foreningen eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil 5 år. 
Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden femårsperioden, overføres den 
forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsplanen udløb 
DJ., som skal anvende den til naturbevarende formål.    
  

17.0 Ikrafttræden. 
 

17.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 23 april 1991, træder i kræft, når de er 
godkendt af DANMARKS JÆGERFORBUND, dog tidligst den 1 januar 1992. 
  
Godkendt af DJ hovedbestyrelses den 6 maj 1991  
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