Formanden beretning på den ordinære generalforsamling 2014.

Velkommen medlemmer, velkommen bestyrelse og udvalg, velkommen
kredsformandinde Marie Louise og velkommen JKF formand Poul Kjeldgaard.
Velkommen alle til Roskilde & Omegns Jagtforenings ordinære generalforsamling
2014.
Vi har i det forgangne år mistet gode jagtkammerater, vil I alle med mig rejse jer og
mindes vores gode kammerater.
Æret være deres minde.
Tak.
Det er nu jeg traditionen tro vil hædre medlemmer der fortjener en hyldest for deres
loyalitet for RJF og jagten.
Det er med stor glæde at jeg kan meddele at RJF i år kan hædre hele tre trofaste
medlemmer:
Jørgen Madsen med 50 år, ja hvem skulle tro at du virkelig er så gammel. Jørgen
har været med i mange år, såvel som menigt medlem, medlem af bestyrelsen, hvor
han passede på pengene, og passede på formanden. Jørgen har også været en
kapacitet i RJF hundearbejde.
Carl Lauritsen med 40 år. Jeg kender ikke Carl, men jeg har fundet ud af at Carl
er/har været en dygtig flugtskytte og en god hundefører. Det er glædeligt at netop
medlemmer som Carl møder op og deltager.
Erik Jacobsen med 40 år. Erik er vores glimrende kasserer, nu passer han pengene
og på den nu siddende formand. Erik gør et stort arbejde for RJF og for jagtsagen.
Det sker flere gange om ugen at min telefon ringer: det er kassereren har du lige tid.
Mange små problemer ordnes derfor inden de bliver uoverskuelige.
Hjertelig tillykke alle tre.

Det en nu tid til at gå til det vi alle er kommet for, nemlig generalforsamlingen.
Pkt. 1 er valg af dirigent: bestyrelsen foreslår Erik Jensen, er der andre kandidater?

Erik generalforsamlingen er din.

BERETNING.
Danmarks Jægerforbund.
Så er DJ kommet på plads med den med det nye hold med formand Claus Lind
Christensen i spidsen.
Vi har forventet at kommunikationen skulle blive bedre. Med det nye tiltag med en
elektronisk JÆGERNYT ser det ud til at lykkedes.
JÆGERNYT sendes til forenings formand og kasserer. Dette er noget jeg nok
sammen med vores webredaktør havde misforstået lidt. Vi var af den overbevisning
at det var interne meddelelser til bestyrelse m.m.
Jeg mener at disse oplysninger skal ud til medlemmerne, og RJF vil fremover
lægge links ud på hjemmesiden. Elektronik er noget jeg kommer tilbage til.
Selv om der kommer JÆGERNYT med jævne mellemrum, er der noget RJF
formand og bestyrelse ikke lige opfatter, noget der er røget forbi, er at man går
meget stærkt efter et JAGTENS HUS, og at DJ rent faktisk står med et færdigt
forslag, der bare lige mangler en lille godkendelse fra repræsentantskabet. Jeg er af
den overbevisning, at disse overvejelser også er piftet hen over hovedet på HB
medlem og kredsbestyrelse.
Kredsbestyrelsen forsøgte at samle foreningerne til infomøder, det lykkedes delvis.
Med Kirsten Skovsbys eksit, har Musse gjort et stort arbejde for at finde en samlet
indstilling fra kreds 7. Desværre fandt vi ikke fodslav for vores ideer. Kreds 7. var
imod at samle DJ på en lokalitet i Jylland.
JAGTENS HUS bliver en realitet, med indvielse på Kalø i 2015.
Nu skal der findes penge. DJ har blandt mange forslag fundet ud af at
FORENINGSMEDDELELSER ikke længere skal bringes i JÆGER – BAGPOSTEN.
Der er flere helt klare argumenter for at dette er en rigtig beslutning, men man
glemmer det er et medlemsblad. Vi betaler nu et to cifret millionbeløb til reklameblad
for jagtforretninger.
Set i dette lys falder alle argumenter.
Senere skal vi lige se på en henstilling til DJ.
I kreds 7 skal vi have ny kredsformand og nyt hovedbestyrelsesmedlem.
De har begge af forskellige årsager valgt at trække sig.
Det er principielt ikke RJF generalforsamling der kan indstille kandidater til posterne.
Det er JKF der indstiller.
For ikke at gøre noget forkert vil jeg ikke kommentere hvem der er peget på og
hvem de delegerede fra RJF skal pege på. Jeg er sikker på at Musse gerne vil
kommentere dette senere. Vi lytter.
Ud over at der igen er skåret i mulighederne for at gå på jagt i Danmark, er der ikke
sket noget i DJ.

JKF Roskilde.
JKF-Roskilde har fået ny formand – nemlig Poul Kjeldgaard. Hans AAre ønskede at
trække sig. JKF varetager det som er fælles for jagtforeningerne – f.eks Roskilde
Fjord - Skjoldungen m.fl. - Hver enkelt jagtforening klarer egne forhold/opgaver i
forhold til kommunerne selv.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at JKF generalforsamling er det samme som vi i
gamle dage betegnede som kredsmøde. Det er vores mulighed for at komme til
orde til kredsen og derved repræsentantskabet. Jeg opfordrer til opbakning om JKF
møderne.
Ved det just afholdte JKF møde deltog 3 medlemmer der ikke sad i bestyrelsen,
men det var et hyggeligt møde.

Roskilde & Omegns Jagtforening (RJF).
Roskilde & Omegns Jagtforening har i det forgangne år forsøget at leve op til de mål
vi satte på sidste generalforsamling, men desværre viser det sig at RJF ikke får
tilstrækkelig opbagning til arrangementerne.
Vi har dog udrettet noget:
Fisketur
Den årlige Torskefisketur blev gennemført med stor succes, Jan og Erik havde
sørget for det fineste vejr, men Skipper kunne ikke rigtig finde de store torsk. Det
blev alligevel en rigtig hyggelig tur blandt gode jagtfiskere.
Der er tre ledige pladser til årets tur den 1. marts.
Sommerfest.
Med erfaringerne fra sidste år, besluttede bestyrelse at sommerfesten skulle
gennemføres uanset hvad. Vi 12 der mødte op fik en herlig eftermiddag, vi nåede
lige at pakke sammen inden regnen kom.
Jægerbanko.
Det var med store overvejelser og rigtig mange telefonsamtaler at RJF valgte at
aflyse det årlige Jægerbanko. Jeg turde simpelthen ikke da BODIL rasede. Jeg ville
ikke tilgive mig selv, hvis nogen kom til skade.
Vi gennemføre derfor et FASTELAVNSBANKO, gå nu ind på hjemmesiden.
Jeg vil gerne allerede nu sige tak til vores sponsorer.
Der er kommet sponsorgaver ind til næste banko, så glæd jer.
Ræve/hanejagt.

Da RJF sidste år måtte aflyse vores Ræve/hanejagt. Har det ikke været på tale om
at forsøge i 2014, men vi er villige til at forsøge igen i 2015.
Reguleringsjagter.
I Roskilde kommune er det RJF der står som koordinator for regulerings jagter. Det
er Niels C. der er reguleringskoordinator.
Niels mangler reguleringsjægere. Hvis du vil være med til at gøre en forskel så meld
dig.
Riffelindskydning
Så var det tid til at riflen gøres klar til bukkejagten. RJF afholdt riffelindskydning på
Ryegård skydebane søndag den 2. maj. Skydningen startede kl. 0900 og
indskrivningen sluttede kl. 1130. 16 deltagere mødte op. 9 fra RJF, en forbedring fra
sidste år. Det kan dog undre mig, hvor RJF medlemmer får indskud deres riffel.
Flugtskydning.
Flugtskydeudvalget har i 2013 annonceret en del tilbud om flugtskydning på
hjemmesiden. 6- 7 medlemmer har benyttet sig at tilbuddet.
Flugtskydningsudvalget arbejder stadig på at finde muligheder for skydning på vores
maskiner.
Klubaftener
Vi valgte sidste år at genoptage klubaftener, men stadig ikke noget fremmøde.
Vi forsøger stadig.
Den 23. januar var der arrangeret et besøg ved AKTIV FRITID i KØGE. Kun 1
medlem meldte sig. Derfor aflyste vi arrangementet.
Vi forsøger stadig at arrangere en aften med simulatorskydning. Den simulator som
kredsen har fået af Aage V. Jensen Fonde er defekt og kredsen har ikke penge til
reparation og DJ vil ikke. Vi forsøger.
Indtil videre er der klubaftener den første torsdag i hver måned uden RKlubhuset.
På vores årlige møde med Munck blev det oplyst at Munck asfalt har fået en varig
miljøgodkendelse, hvilket betyder at RJF kan forblive på JAGTgården.
Munck har aldrig ville lave en egentlig skriftlig aftale med RJF da vi levede på lånt
tid. Det er nu et ønske/krav at der bliver lavet en skriftlig aftale. Erik og jeg venter
spændt på ordlyden. Det er endnu ikke lykkedes.

Jagtjournalen/Hjemmeside.
JAGTjournalen er udkommet 3 gange i 2013, hvilket er det lovede. RJF kunne godt
tænke sig at flere vil tilmelde sig til at modtage JAGTjournalen elektronisk. Lidt mere
om et øjeblik.
Vores webredaktør Erik Ballegaard er meget produktiv/effektiv. Vores hjemmeside
opdateres jævnligt.
Det var et stort problem med aflysningen af JÆGERBSANKO. Beslutningen blev
taget på dagen sent. Hvordan kunne vi informere medlemmerne.
Jan meldte sig til at trodse vinden og køre til JAGTgården og sætte et skilt på døren.
Erik fandt 97 mail addresser på medlemmer og en aflysning på hjemmeside.
Jeg håbede at det gik godt.
Ingen har kritiseret denne uheldige beslutningMed det tiltag DJ har taget er det strengt nødvendigt at I alle tilmelder jer
elektronisk, således at RJF kan komme med informationer så snart det er betimeligt.
Jeg har aftalt med vores INFO gruppe at vi straks efter generalforsamlingen tager et
møde, hvor vi fastlægger RJF nye INFO strategi.
Her vil vi også kikke på hjemmesidens layout, således at selv ældre mennesker kan
finde rundt.
Vores hjemmeside har haft følgende besøgende: mellem 40 og 50 om dagen,
bortset fra når der sendes nyhedsbrev ud, så er der ca. 250 hits i et par dage.

Fremtiden.
Selv om jeg har fremhævet nogle problemer, ser jeg fortrøstningsfuldt på årene
fremover. Bestyrelsen arbejder på sagen.
Sidste år bad jeg om:
RJF vil gerne gennemføre en medlemsudflugt i 2013, hvad skal vi? Hvad skal vi i
2014?
Vi vil gerne gennemføre en sommerfest, men skal det være efter det vanlige
koncept eller skal vi noget andet?
Hvad skal vi forsøge at arrangere?
Ja lige nu har jeg bedt jer medlemmer til at tage del og ansvar for vores jagtforening,
Vores jagtforening er en god forening der fortjener at gøre en forskel.
En lille solstrålehistorie
Vores medlemstal er pt. 197 af forskellige kategorier. En stigning på 2. hvilket svarer
til en stigning på 1%.

Jeg er klar over at de beslutninger der er taget af DJ kan få indflydelse på
medlemstallet.
Kom ind i kampen, deltag, giv jeres mening til kende.

Sluttelig vil jeg gerne sige:
Afslutning.
Tak til jer medlemmer for et godt jagtår.
Tak til bestyrelse og udvalg.
Tak til vores revisorer.
Tak til DJ, kreds og JKF
Tak til vores pige (Anni) der gerne tropper op.
Tak for 2013.

