
                                                                                                    
 

 
 

Årsberetning for foreningens virke i 2022 
 

Velkommen til generalforsamling 2023, og nu helt sluppet af Coronas klør, og det er 
næsten som om det aldrig har eksisteret.  
Inden jeg for alvor begynder på beretningen for årets virke, så vil jeg bede alle rejse sig, så 
vi kan mindes de af vores jagtkammerater, som vi har mistet i årets løb  
(ære være deres minde). 
 
Jeg vil gerne starte generalforsamlingen med at takke alle.  
Jer, som er kommet i dag, bestyrelsen for det år, som der er gået, og til sidst en stor tak til 
alle jer, som gør et kæmpe stykke arbejde ude i udvalgene. Det er jer, som gør alt arbejdet, 
så folk har lyst til at komme herud. 
 
Det forgangne år, har været et travlt år med arrangementer, kurser, prøver, møder og 
åbningsdage på skydebanen, og jeg vil derfor på forhånd advare om, at denne beretning 
bliver lang. 
 
Vi afholdte den årlige generalforsamling den 27. januar, hvor vi var omkring 20 deltagere. 
 
Den 26. februar blev der afholdt kurset Transport af ammunition, med 18 deltagere. 
 
Dagen efter den 27. februar, der blev der afholdt Lokal Markprøve herude, men det vil 
Helena orientere mere om i sin beretning. 
 
Den 13. marts var der arrangeret en arbejdsdag herude, og der blevet ryddet op, smidt ud. 
Der var rigtig mange, som var mødt op, og jeg er imponeret over deltagernes engagement, 
og at selv folk, som ikke er medlem af vores forening, men som deltager i hundetræningen 
herude, vælger at bruge en søndag på vores areal. 
 
Så var vi så heldige, at kurset for censorer til den frivillige jagtprøve blev afholdt herude 
den 20. marts. 
 
Den 30. april blev den årlige riffelskydning afholdt ude på Tuse Bjerg, og hvor var det 
fantastisk at der var over 30 deltagere denne dag. Dagen gik rigtig godt, og det var igen 
muligt at få en pølse fra grillen og en kold fra kassen. 
 
Bukkemorgen den 16. maj bød i første omgang ikke på nogen buk, da den krævede et 
eftersøg, men den blev heldigvis fundet forendt. Vi var en lille skare på ca. 20, som var 
mødt op denne smukke solrige morgen. 
 
Den årlige præmieskydning blev afholdt den 19. juni. Bordet var fyldt med gode præmier, 
vejret var godt, og 25 skytter valgte at kigge forbi til hygge, god og sjov skydning, og lidt til 
maven fra grillen. 
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Så var 2022 endelig året hvor vi igen måtte byde alle, som normalt ikke kommer på vores 
bane, velkommen til arrangementet Vildt I Gryde, som blev afholdt den 9. juli. 
I år havde vi været så heldig at få 10.000 kr. fra Spar Nord Fonden til dette arrangement, så 
det endnu engang kunne være helt gratis at deltage. 
Tilslutning var ikke så høj, som det sidste år inden Corona, hvor vi var 110, men vi var 
alligevel omkring 70 denne dag, hvor der blev spist over 20 kg chili con carne, og derudover 
blev tilberedt over 20 kg kød, som bestod af harer, råvildt, vildsvin, andebryster og meget 
andet. 
Som noget nyt simuleret en anskydning af et stykke råvildt, så der blev arrangeret en 
”rigtig” eftersøg af Kim og Nikoline, som til dagligt fungerer som Schweisshundefører. Det 
skabte nogle gode drøftelser, og især børnene var meget interesseret og fulgte hunden 
tæt. 
Derudover så var der også stor interesse i hvordan vi arbejder med vores jagthunde både 
på land og vand, og så havde vi arrangeret med Vandværksgården, at Jane kom og stillede 
op med tøj, sko og hundeartikler. 
Jeg igen gerne takke alle jer, som stiller op helt frivilligt, for at gøre dagen til noget helt 
specielt, og som gør at forståelsen for vores interesse blive spredt ud til den helt 
almindelige befolkning. Det arbejde bliver ikke mindre i fremtiden. 
 
Vi havde planlagt vores 10-års jubilæum som Lammefjordens Jagtforening med en fest den 
13. august, i telt ude på skydebanen med helstegt pattegris og fadølsanlæg, men vi måtte 
sande, at tilslutning ikke var der, og derfor valgte vi at aflyse den. 
 
Den 28. august blev der igen i år afholdt foredraget Gåsejagt – Hvordan?  
DK WAI var igen foredragsholder og igen var det et smaddergodt og lærerigt foredrag, hvor 
15 deltog.  
 
Så begyndte jagtsæsonen så småt at komme i gang, og der blev derfor afholdt et foredrag 
omkring Nødhjælp til jagthunden den 11. september. Her havde vi endnu en gang 
fornøjelsen af at have dyrlæge Jesper fra Snertinge Dyrehospital som oplægsholder. Vi 
havde helt sikkert godt kunne have været mange flere, men det var hyggeligt og der var 
flere gode drøftelser og spørgsmål til Jesper. 
 
Som noget helt nyt, så har vi fået muligheden for at stå for reguleringen flere forskellige 
steder. 
Det afstedkom, at vi afholdt et reguleringskursus herude den 23. og 24. september, så vi i 
dag har yderligere 18 reguleringsjægere i foreningen. Det er Torben Roldhave, som står for 
dette store arbejde sammen med resten af Reguleringskorpset, tusind tak for jeres store 
arbejde, som har gjort at der er skudt i alt 270 rågeunger fordelt på Byparken i Asnæs, 
Præstemarken i Jyderup og stationen i Grevinge.  
Det er Torben, som er kontaktperson til både foreningen og de steder, hvor der skal 
reguleres. Så har man spørgsmål, så tag endelig fat i ham. 
 
Som I kan høre, så har det været et travlt år, men det er kun en del af alt det, som foregår 
herude.  
Bl.a. har Hundeudvalget igen i år afholdt en masse træning, men det vil formanden for 
Hundeudvalget, Helena Munkholm fortælle om, når jeg har afsluttet min beretning. 



Inden så vil jeg gerne igen rose jer i udvalget. I knokler for at få tingene til at lykkedes, I har 
haft rigtig mange hunde på jeres hold igennem hele året, og det er selvom I er få til at løfte 
denne opgave.  
 
Udover en stor ros til hundeudvalget, så vil jeg også gerne give en stor ros til jer i 
Skydeudvalget. I er, som i Hundeudvalget, udfordret på at være få til at dele den store 
opgave, og nogen løfter mere end andre, men I formår at løfte opgaven, også selvom I må 
hente hjælp udenfor udvalget engang i mellem for at få dækket alle vagterne. 
Vi mangler virkelig folk til at kunne tage nogle vagter både i tutten og på banen, og jo flere 
vi er, jo færre vagter skal vi have. Så meld jer endelig på banen, tag en snak med Vagn eller 
mig, hvis man ønsker at give en hånd med.  På den måde så kommer vi til at passe godt på 
hinanden og arbejdsbyrden spredes ud blandt flere. 
En af de store opgaver herude i år har jo også været udskiftningen af huset til tårnduen. Vi 
var faktisk så heldig, at vi fik bevilliget 18.700 kr. af DJ-puljen, så vi har kun skulle betale 
det halve af materialerne selv. Det har Vagn og Bjarne stået for med lidt hjælp udefra, I to 
ligger rigtig meget arbejde herude, og det skal I have tusind tak for.  
 
Så skal riffeludvalget også have stor ros for det arbejde, som de gjorde det forgangne år i 
forbindelse med riffelforløbene, riffelindskydningen samt riffelskydningen for vores 
jagttegnselever. Der blev afholdt 4 riffelforløb i 2022 
 
Ud over alle vores udvalg, som benytter sig af huset og arealet, så foregår der også andre 
ting herude.  
Husk vores Jagthornsblæsere mødes herude om mandagene kl. 18.30, og man kan sikkert 
sagtens være med, hvis man ønsker det, så tag fat i Torben Roldhave for at høre nærmere. 
 
Vores jagttegnsundervisning er i fuld gang for 2022/23 og holdet er fyldt med 20 engageret 
kursister. Og i den forbindelse så vil jeg gerne udnytte denne mulighed for at byde Camilla 
Andersen velkommen til som underviser. Camilla har gennemgået uddannelsen i 2022 og 
har været med som føl siden 2021. Jeg har store forventning til dig, Camilla, og er sikker på 
at du kommer til at tilføre jagttegnsundervisningen rigtig meget. 
 
Dette års jagt på Revlen har igen i år budt på 5 jagter. Deltagelse har i år været svingende, 
men der har i gennemsnit været 8 skytter, og det har hovedsageligt været dem, som plejer 
at deltage på morgen- og aftenjagterne, som har deltaget, men der har også være helt nye 
medlemmer, som også har været heldige at skyde noget på jagterne.  
Udbyttet i år blev: 4 krage, 5 ænder og 6 gæs, tillykke til alle skytterne med det flotte 
udbytte. 
 
Ud over alle de ovennævnte aktiviteter så afholdes der også arbejdsdage herude, og 
selvom der endnu ikke er planlagt nogen, så vil jeg opfordre alle til at komme og give en 
hånd med, når datoen bliver meldt ud. 
 
Jeg ved, at min beretning allerede nu har været lang, men jeg synes, at det er vigtigt, at I 
også lige får en kort orientering om hvordan det går med vores ansøgning om støjvolden. 
Som I ved, så startede vi på dette arbejde tilbage i december 2020. Ansøgningsmaterialet 
blev sendt til Holbæk Kommune april 2021 og tilbagemeldingen fra Holbæk Kommune var, 
at der skulle sendes to separate ansøgninger én vedr. landzonetilladelse og én til 



etablering på støjvolden (Miljøgodkendelsen) OG at der var 20 ugers sagsbehandlingstid og 
så var 2021 ligesom gået. Der har igen i 2022 har der været en hel del skriveri frem og 
tilbage i forhold til ansøgningsmateriale m.m., vi har haft besøg af en biolog, som skulle 
være sikker på, at vores areal ikke var underlagt nogle restriktioner og andre ansatte fra 
Holbæk Kommune, og så har der været afholdt ét enkelt møde på rådhuset tilbage i 
oktober mellem Holbæk Kommune, RGS Nordic, Vagn og jeg for at få en status omkring 
landzonetilladelsen, miljøgodkendelsen, reglerne vedr. vejområdet, samt hvilke 
overvejelser vi som forening havde i forhold til tilkørsel af jorden. 
Der er efterfølgende sendt supplerende oplysninger ind af RGS Nordic i forhold til 
ansøgningen, og Holbæk Kommune har i en svarskrivelse skrevet, at de mener vi 
overdimensionerer støjvolden.  
Det mener de på baggrund af, at vi ikke overskrider vores nuværende miljøgodkendelse, 
som giver os lov til at støje med 70-80dB.  
Derudover så mener de, at der kun skal anlægges jordvold, der hvor støjgrænserne 
overskrides i skudretningen. Vi er derfor blevet bedt om at støjberegningen tillægges en 
ekstra kolonne, så sagsbehandlerne kan se overskridelsen af grænseværdierne, og derved 
er mere overskueligt for dem. 
Holbæk Kommune fremsendte allerede denne skrivelse tilbage i slut oktober, men jeg må 
indrømme, at det er opslidende, demotiverende og tungt at skulle svare på skrivelser, som 
skyldes uvidenhed.  
Svaret til Holbæk Kommune er derfor først sendt er her i januar 2023, og det er helt og 
holden min skyld. Jeg har været sindssyg vred over den måde, som Holbæk Kommune har 
været på i dette forløb, men i samarbejde med en dygtig medarbejder hos DJ, så er det 
faktisk lykkedes at udarbejdet et svar. (Er I interesseret i at høre svaret?? SE MAILEN) 
 
Til aller sidst, så vil jeg gerne opfordre alle til at opdatere jeres kontaktoplysninger hos DJ, 
så vi har de rigtige på jer.  
Vi har igen år benyttet os SMS-service og Facebook, og oplever desværre at det ikke altid 
er de rigtige telefonnr., som vi har på jer. 
Hvis I ikke allerede har SMS service og ønsker dette, så henvend jer gerne til 
Informationsudvalgsformanden Dennis Nielsen eller mig, så skal vi sørge I kommer på 
listen 
 
Vi skal lige straks have en lille pause nu, og efter den overrækkes dette års jubilæums-
diplomerne, jeg ved, at vi også plejer at kåre årets udenlandske opsats/trofæ, den største, 
mindste og sjoveste danske bukkeopsats, og overrække en lille præmie for de fleste 
krageben, men det er simpelthen en forglemmelse fra bestyrelsen i forbindelse med 
planlægningen af generalforsamlingen. 
 
Med det så vil jeg afslutte foreningens årsberetning, og hvis ikke der er spørgsmål til mig i 
forhold til beretningen, så vil dirigenten sikkert gerne give ordet til formanden for 
Hundeudvalget Helene Munkholm, som vil fremlægge deres årsberetning, og 
efterfølgende vil der være en pause inden vi går videre. 


