
 
Referat BJF’s generalforsamling torsdag 6. september 2018 
kl.19.00 på Engagergård.   
 
Med et fremmøde på i alt 15 personer blev generalforsamlingen indledt med hornblæsning og      
efter 1 minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater som ikke længere er blandt os, 
kunne formanden gå over til  
 
1. Valg af dirigent 
Arne Holten blev atter valgt som ordstyrer, som kunne konstatere at generalforsamlingen var 
lovlig indkaldt og dermed give ordet videre til 
 
2. Formandens beretning (Peter Normark) 
2017/2018 var et år med næsten fuldt aktivitetsomfang på alle områder hvor BJF traditionelt 
tilbyder aktiviteter til at uddanne og dygtiggøre os som jægere. 
 
Foreningsaftenen med gåsekald, hvor der dukkede mere end 50 op til en fantastisk spændende 
aften med undervisning og video om brugen af gåse- og andekald.  
Vi har snakket meget om hvorvidt det var de lækre gåsebryster, der blev serveret eller at vi bare 
ramte et populært emne, men uanset hvad var det en super aften – også med deltagere udefra. 
 
En af foreningens store udfordringer har været uddannelse af de nødvendige instruktører – hvor vi 
i året er kommet rigtig godt med på riffeludvalget og jagthorn, men vi hænger stadig noget bagefter 
på flugtskydningsinstsruktører og hundeinstruktører. 
Bestyrelsen fortsætter linien med at uddanne instruktører som udviser interesse i at deltage i vore 
aktiviteter og håber, at vi over tid kommer godt med på alle områder. Det som har overrasket 
mange af de nye instruktører er den glæde det giver at arbejde med dygtiggøre deltagerne – så det 
håber vi jo at flere vil være med til. 
 
Udvalgsformændene vil gennemgå de enkelte aktiviteter, der er gennemført i 2017/2018. 
 
Riffeludvalget (Claus Soltau) 
Det har været et år med meget aktivitet. 
Vi har haft stor tilgang på instruktørsiden – hele fem nye og yderligere to under uddannelse. 
I oktober blev der afholdt pokalskydning i Råmosen – godt vejr og stort set pokaler/medaljer til 
alle. 
Som Erik efterfølgende skrev på Facebook, ”Jeg mener godt, at vi til næste år kan presse en enkelt 
skytte mere ind!”  
I februar var vi i skydebiografen, hvor otte mand deltog i jagt på løbende vildt – en rigtig hyggelig 
aften, som vi helt sikkert vil gentage. 
Råmosen har været godt besøgt.  
Vi fik sat lys op på 100 m banen til efterårs sæsonen, hvilket har betydet, at vi har kunnet skyde om 
aftenen på hverdage. Det i sig selv har givet os flere skydedage. 
Der er indkøbt nye sandsække og en ny indskydningsbænk. 
Salonriffelbanen blev i foråret godkendt af politiet, og vi nåede lige 4 aftener, inden vi igen lukkede 
ned for sommeren. 
I juni arrangerede vi en speciel skydedag for dem der skulle deltage i Jægerforbundets jagtfelt-
skydning. Vi fik lavet skiver i alle afskygninger, og skydningen blev styret med hård hånd af Erik. 
Der deltog 6 BJF’ere i kreds 7’s jagtfeltskydning i Jægerspris, hvor af 2 går videre til FM i Ulfborg 
den 16. september. 
Råmosen har været godt besøgt. Der er afgivet godt 3000 skud i forårssæsonen. 
Efterårssæsonen er nu lagt ind på kalenderen. 
  
Flugtskydningsudvalget (Claus Soltau) 
Vi havde i august 2017 et arrangement på Engagergård med Jægerforbundets skydevogn og vores 
egen lerduekaster. 



Der var ca. 25-30 deltagere, der havde mulighed for at få afprøvet formen, og få lidt gode råd med 
på vejen af de dygtige instruktører. 
Vi forsøgte i foråret at lave en fast ugentlig skydedag på KFK. 
Hver søndag i april var der lagt op til at vi kunne mødes til en tur på jagtbanen. 
Der var ikke den store tilslutning på det tidspunkt, men hvis der er stemning for det, genoptager vi 
det gerne. 
Trekantskydningen blev i år afholdt den 3. juni hos Stenløse/Veksø – med BJF som vinder!!!    
 
En del kritik af informationen omkring diverse skydearrangementer (hjemmssiden) blev fremsat 
af flere bl.a. omkring brugen af hjemmesiden og evt. facebook samt en eller anden markering af 
hvem der er hvem på banerne. 
Anders Jakobsen tilbød at få fremstillet plakater til ophængning med de enkelte arrangementer 
 
Hundeudvalg (Peter Normark) 
Sensommertræningen gik godt med tre hold – begyndere, mellem og øvede. 
Lydighedstræningen startede som sædvanligt i januar og varede til marts, hvor vi startede 
apporteringstræningen. På begge hold måtte vi dog konstatere, at der er nogle som mener, at de 
ikke skal gå videre på de øvede hold, da de nu har både har været til lydighed og apportering - dvs. 
sige, at de dermed er udlærte.  
Det er trist for hundene og ikke lærerigt for ejerne. Dette mærkede særligt studenterholdet, hvor 
der ikke var nok tilmeldte i år til at få holdet op at stå. 
Det medførte en del tvivl om hvorvidt vi ville stille an med den sædvanlige store 
apporteringsprøve, da der jo ikke var mange kursister som måtte forventes at ville stille til prøve. 
Vi afholdt derfor en lettere reduceret prøve og alle 42 der deltog havde en god dag. 
Marktræningen for stående hunde blev afholdt i februar. 
 
Vi har som også nævnt de sidste par år et seriøst problem med trænermangel og der skal gøres 
noget de næste måneder, hvis ikke vores aktivitetsomfang med hundetræning skal reduceres 
væsentligt og det ville jo være én skam, da vores gode hundetræning i mange år har været BJF’s 
flagskib. 
 
Reguleringsudvalget (Erik Voigt) 
Vi har ingen regulering af råger i Ballerup, idet andre - med slesk tale og billig portvin - er gået i 
vores fodspor og nuppet vores ”kunder” (bl.a. Novo-Nordisk) så skulle der være en eller flere som 
vil forsøge sig som efterfølger for Visti, er stillingen åben. 
 
Vi har nu 2 Minkfælder med SMS alarm. 
De har begge to været sat ud på Engagergård, dog uden resultat. 
Der er pt. en fælde ude i en havekoloni med fiskedam. 
Foreningen råder derudover 2 rævefælder med trådnet, den ene blev dog renoveret efter at en ræv 
ikke befandt sig godt ved at være indespærret og brød ud igen. 
Vi har også 4 træfælder som har været flittigt benyttet. 
Resultatet af denne indsats blev følgende: 
2 stk. hanræve 
3 stk. tæveræve 
2 stk. skabsræve 
2 stk. skabsræve UDEN fangst d.v.s. kun på foto, så det blev efter princippet: Når vi får en foruden 
den vi lurer på, så har vi 2. 
Vi har pt. tre fælder stående ude, hvor der de to steder er billeder af ræv. 
De fleste gange går rævene jo i fælderne om natten, hvilket betyder at vi også får meldingen om 
natten eller tidligt om morgenen og så er det bare af sted for at aflive ræven, efter at Politiet er 
varskoet. 
 
Anders Jakobsen tilbød sig som hjælper, når arbejdstiden tillader det 
 
Web udvalgets beretning (Peter Normark) 
BJF’s hjemmeside har haft et hårdt år uden tilstrækkelig support. Vi har ”fumlet” lidt rund for at 
finde en passende web-master der kan løfte opgaven – uden held.  



Der er virkelig behov for at få givet hjemmesiden et løft, da den er primær kilde til tilmeldinger, 
orientering om medlemsaktiviteter og generel information om foreningen. 
 
Med baggrund i erfaringen det sidste års tid, er det bestyrelsens intention at hyre den nødvendige 
hjælp, så vi kan få en passende funktionalitet for en forening af BJF’s størrelse under DJ i 2018.  
 
Husudvalg, Engagergård (Kristian Jensen) 
Der er kommet ny elmåler op - selvaflæsende. 
Sommerens hede vil give en temmelig stor efterregning til fryserne på loftet, idet 
dagtemperaturerne deroppe har været meget høj. 
 
Tagets utætheder er blevet repareret, så der ikke skulle komme vand ind på gulvet i Kostalden 
igen. 
Utætheder i rørene på toiletterne har kommunen udbedret. 
Kommunen har udskiftet sokler under køkkenelementer pga. begyndende svamp, som følge af 
utæthed i vandrør. Rørene er skiftet, og der er lavet ny tilslutning til opvaskemaskinen. 
”Maskinparken” af hårde hvidevarer skulle i skrivende stund være på plads, så alt virker. 
Vandvarmeren har fået nyt varmeelement, som kommunen har betalt og repareret. 
Alarmsystemet har givet udfordringer, men burde nu være på plads, idet alle følere er skiftet. 
Der har været en rengøringsdag i foråret, men nu trænger der snart til en omgang igen. 
 
Byggeri af garage til græsslåmaskine m.v. står i stampe. En byggetilladelse foreligger endnu ikke, 
ligesom der ikke er kommet et tidsperspektiv på det, ud over det allerede oplyste. 
Udvendig vedligeholdelse er udskudt igen, da der nu rumsterer håndværkere rundt pga. arbejdet 
på hovedbygningen. 
 
Der er blevet bedre plads ovenpå, idet der er solgt ud af stolebeholdningen. Næste omgang stole er 
annonceret til salg, men har endnu ikke resulteret i køberinteresse. (Stolene er en anden type, men 
af samme arkitekt). Hovedparten af de solgte stole blev da også afsat i vintermånederne   
 
Jagthorn(Kim Jensen) 

Ballerup Jagthornsgruppe er stadig en af de store i kredsen. 

Vi startede med 15 blæsere der som vanligt brugte det meste af efteråret på og træne 
traditionelle jagtsignaler. 

Med Kristian Noe som instruktør begyndte vi også og træne nye signaler så vi kunne optræde 
med nye numre til forårets konkurrencer. 

Vi fik også stablet et begynderhold på benene, så under supervision af Karina og Anders har der 
været forskellige forsøg på at lære at spille jagthorn. Desværre viser det sig ofte, at flere begyndere 
taber modet, måske fordi man ikke syntes at der sker fremskridt nok eller måske fordi der bare 
ikke er tid nok til rådighed til at øve sig hjemme. 

Sidst i marts var Ballerup selv vært ved det årlige Kredsmesterskab. Her stillede vi i op 
Guldgruppen med et hold på 15 og endte på en 2. plads. 

To måneder senere var der Forbundsmesterskab i Hjerl Hede, Her deltog vi med et hold på 13 
blæsere og med en flot 4. plads lykkedes det os og fastholde pladsen i A-rækken, hvilket var 
udmærket, da vi hverken er interesseret i at rykke op eller ned i rækkerne. 

Udover Jægerforbundets konkurrencer har gruppen deltaget ved andre arrangementer så som 
apporteringsprøven på Engagergård og i slutningen af maj truttede vi for Dronningen ved 
nationalparksåbningen af ”Kongernes Nordsjælland”. 

Sæsonen blev afsluttet d.13. juni, hvor vi med deltagelse af påhæng havde en hyggelig aften her på 
Engagergård. 



Jagthorns største udfordring er stadig at tiltrække nye blæsere til holdet, så vi håber at vores gode 
resultater kan være med til at lokke blæsere fra andre grupper, men vi håber også, at alle vil være 
med til og reklamere for Ballerup Jagthornsgruppe, når og hvis man hører om nogen, der enten 
kan eller vil lære at blæse jagthorn. 

Conny Jensen meldte sig igen som frivillig underviser 

Jagttegn (Verner Seibæk) 
Sæsonen startede den 7. november med berammet afslutning den 17.april 2018 
Til vores store glæde var der fra start 11 tilmeldte aspiranter, 7 mænd og 4 kvinder. 
Undervisningen foregik hver tirsdag aften kl. 19-21 på Engagergård suppleret med besøg hos 
jagtudstyrsbutik med præsentation af diverse jagtvåben med tilhørende prisniveau. 
 
Undervisning og indhold var tilrettelagt med udgangspunkt i Danmarks Jægerforbunds 
undervisningsmaterialer bestående af lovsamling og teoribog samt diverse netbaserede materialer 
bestående af supplerende slides og øvelser og tests og prøver. Herudover indgik fem dages 
skydning og øvelser i afstandsbedømmelse dels på arealet på Engagergård og dels på KFK. I kurset 
indgik tillige forlægning af råvildt samt deltagelse i den frivillige jagtprøve, som alle deltog i som 
en forsmag på de forestående egentlige jagtprøver. 
 
Som tidligere år var alle aspiranterne meget motiverede og engageret i undervisningen og mødte 
flittigt op. Mange har undervejs meldt sig ind i DJF og dermed i Ballerup Jagtforening. 
Alle fuldførte kurset og alle tilmeldte sig den obligatoriske jagtprøve. Af de 11 der gennemførte 
bestod 7.  To dumpede desværre med en 1-3 fejl for meget i den teoretiske del af prøven. En 
dumpede desværre 2 gange i den praktiske del. Endelig mangler vi en tilbagemelding fra den 4. 
som vi ikke har hørt fra endnu 
  
Det er vores forventning, at de fleste vil melde sig til efterårsprøverne, som starter 15. september. 
Alle er blevet tilbudt mulighed for ekstra træning til både den praktiske og teoretiske del af prøven. 
 
Vi håber og forventer, at der kan startes endnu et hold med start medio november naturligvis 
under den forudsætning, at der er det nødvendige antal tilmeldte. 
  
                        Beretningen/-erne blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
3. Regnskabet (Kim Hansen)   
Kassereren gennemgik metodisk regnskaberne, som blev godkendt af forsamlingen. 
  
Kassereren takkede for godkendelsen med at love at give den obligatoriske omgang (ØL VAND, TE 
eller KAFFE efter generalforsamlingen. 
 
4. Inkomne forslag   
Bestyrelsen havde ændringsforslag til vedtægterne, som følge af de ændrede regler for 
persondatabeskyttelse  
Der indsættes følgende nye afsnit 15, således at de efterfølgende afsnit forskydes: 
 

Persondatahåndtering. 
Tilmeldinger til arrangementer i BJF sker via mail, hjemmeside eller 
Jægerforbundet. Tilmeldinger og lister med de relevante deltageroplysninger slettes 
efter afsluttet aktivitet. Navn på vandrepokaler fjernes kun, hvis dette er et skriftligt 
krav fra et medlem ( Evt. omkostninger betales af pågældende medlem) 
Tilmeldingslister som skal bruges som bilag for regnskabet vil blive gemt af 
kassereren i 5 år. 
Årsberetningen fra generalforsamlingen er et officielt dokument, som er offentligt 
tilgængeligt på hjemmesiden. 
For sociale medier skal indstillingerne være så brugeren selv kan slette egne opslag 
og melde sig ud af gruppen. 
Nye medlemmers tilmeldingsinformation videregives til Jægerforbundet og slettes 
efterfølgende.  



 
 
5. Kontingent. 
Kontingentet foreslås igen i år at følge samme regulering som Danmarks Jægerforbund, og i år var 
dette sat til en stigning på 0,93%, svarende til 7,00 kr. i ekstra bidrag til BJF og en samlet pris på 
758 kr. for ordinære medlemmer af Danmarks Jægerforbund og Ballerup Jagtforening, hvilket 
blev vedtaget af de tilstedeværende. 
 
BJF har 363 betalende medlemmer. 
 
6. Valg af formand:  
Ikke på valg (2019) 
 
7. Valg til bestyrelsen: 
Kim Hansen, kasserer genvalgt for 2 årig periode til 2020 
Inge Lise Keldsbo genvalgt for 2 årig periode til 2020 
Kim Jensen genvalgt for 2 årig periode til 2020 
Kristian Jensen genvalgt for 2 årig periode til 2020 
 
Peter Normark Sørensen, formand til 2019. 
Verner Seibæk til 2019 
Jette Tuuri til 2019 
Claus Soltau til 2019 
 
8. Valg af suppleanter: 
Ulrik Nielsen til 2019 
Kenneth Nielsen til 2019 
 
9. Valg af revisorer: 
Peter Boll blev valgt som revisor for en 2 årig periode til 2020. 
Conny Jensen til 2019 
 
Revisor suppleant:  Erik Voigt til 2019 
 
10. Eventuelt   
Der blev præsenteret en instruktørvest til brug for alle instruktører (vestene bliver ikke mærket 
specifikt med hvilket område de dækker. 
Synet af de nye veste fik Conny Jensen til at gøre opmærksom på at jagthornsgruppen for en gangs 
skyld havde haft overskud, som passende kunne bruges til nyekvipering af hornblæserne 
Krage-/skadepokalen blev vundet i fællesskab af Anders Jakobsen og Erik Voigt, som overlod 
pokalen til Anders    
Dirigenten lukkede mødet og takkede for god ro og orden 
 
Ballerup 14. september 2018. 
 
 
-------------------------       -----------------------------                     ----------------------------- 
Arne Holten Peter Normark Sørensen Erik Block-Schultz 
Ordstyrer  Formand   Referent 
	

																																																																																																																															 	 	


