
Bestyrelsesmøde den 5-3-1986, Vejle Amt har sendt et brev til foreningen, vedrørende 

flugtskydning over landbrugsjord og brug af bly, men de  kunne  på nuværende tidspunkt ikke give 

en dispensation til skydning med bly, Vejle Amt påpeger at forbuddet først gælder fra 1-8-1986, og 

derfor først vil tage problemet op efter denne dato, de foreslår at der skydes med stålhagl i stedet, 

men da der ikke kan skaffes stålhagl i den mængde, er det en umulighed, man forelægger 

Bråskovgård brevet fra Vejle Amt, og beder dem overveje forbuddet endnu en gang, men formand 

for Bråskovgård Arne Frederiksen er af en anden mening, han mener at forbuddet straks skal træde i 

kraft, med det resultat at der ikke kan skydes på banen det år.    

   I 1987 lykkedes det så at starte op igen, Bråskovgård havde givet grønt lys, men kun med stålhagl,          

da prisen på stålhagl var meget høj, (og kun hagl nr 3), var man noget bekymret for, om der ville 

være tilslutning nok, så man enedes om kun at skyde hver 14. dag, man enes også om at foreningen 

selv skulle stå for salg af patroner, øl og vand i skuret, for måske at tjene lidt på det. Det viste sig at 

bekymringen var berettiget, foreningen skulle afvikle Kredsskydningen den 13-6-1987, og der var i 

alt kun 19 skytter (de 6 var bestyrelsen). Til lokalskydningen mødte der 17 af medlemmerne, og til 

juleskydningen mødte der 21 medlemmer. 

   Den 27-9-1987 blev der som noget nyt, afviklet en træningsskydning med jagtrifler, men på grund 

af høsten var der kun 14 deltagere, men trods det enes man om at prøve igen til næste år. 

   Generalforsamling den 3-3-1988, på mødet omtalte formanden de indskrænkninger, der var sket i 

jagten, motorbådsjagten var blevet forbudt på fjordene, der var indført ramsarområder på vandet, og 

her måtte der kun skydes med stålhagl. Den 29-12-1987 var Vejle Amt på besøg, for at bese 

skydebanen vedrørende eventuel dispensation til brug af blyhagl, han havde ingen indvendinger, det 

samme gjaldt for Juelsminde Kommune, så nu var det op til Bråskovgård, at give en tilladelse. Den 

tidligere revisor Sigfred Poulsen havde meldt sig ud af foreningen, og i hans sted valgtes Vagn 

Elkjær og Kresten Pedersen.  

   Generalforsamling den 7-3-1989, forman Peter E. Andersen kunne fortælle, at de 3 

Hovedforeninger havde begravet stridsøksen, de var nu begyndt at samarbejde, der var fra flere 

Kredse og Regioner givet kritik, af den måde vore Hovedforbund havde krigedes på, der var blevet 

påpeget, at de modstandere der var mod jagt, sagtens kunne ødelægge jagten i Danmark, så der var 

ingen grund til, at man i jægerkredse ikke kunne enes, der var fra flere sider ytret ønske om, at de 3 

Foreninger blev sammenlagt, og i fællesskab arbejde for bevarelsen af jagten i Danmark. Der blev 

på mødet orienteret om, at man ville lave nogle små huse omkring kastemaskinerne, de skulle 

kunne aflåses med en hængelås, så var man fri for, at slæbe maskinerne ind i skuret efter hver 

skydning. 

   Bestyrelsesmøde den 5-10-1989, man havde fra Bolle Skovdistrikt fået invitation til at deltage i 

jagten i Statsskoven, man måtte stille med 4 mand, heraf 2 med hunde, man enes om at Asger skulle 

være bestyrelsens deltager, og at han så skulle finde 3 menige medlemmer. 

   Generalforsamling den 13-3-1990, Formand Peter E. Andersen sagde i sin beretning, at det ikke 

kun var et nyt år vi gik ind i, men samtidig et nyt årti, hvor man i løbet af året ville bringe de sidste 

detaljer på plads inden sammenlægning af vore 3 Hovedforeninger, som er Jagtforeningen af 1923, 

Dansk Strandjagtsforening og Dansk Jagtforening, den nye forening skulle hede Danmarks 

Jægerforbund, han glædede sig over, at man nu kunne se frem til kun at havde et Forbund, til at 

varetage de jagtlige interesser.  

    Bestyrelsesmøde den 4-4-1991, man har af Hjemmeværnet købt et skur for 2000 kr, og nu er det 

med at få det op at stå, der blev nivelleret og planeret, og snart er huset rejst på sin nye plads, der er 

indkøbt materialer til sidebeklædning, sten til gulvet og brædder til loftet, der bliver fremstillet 

borde og bænke, og der bliver lavet bord, hvor der skal skrives kort og sælges patroner m.v. Det 

skal også nævnes, at Ellen nu hedder Reedtz. 



   Ekstraordinær generalforsamling den  14-11-1991, i forbindelse med oprettelsen af Danmarks 

Jægerforbund, var foreningen nødt til at ændre sine love og vedtægter, ikke de store ændringer, men 

de skulle jo tilpasses efter deres love og vedtægter. Da der kun var dette ene emne, benyttede Asger 

lejligheden til at fortælle, at det nye hus på skydebanen, tilsammen havde kostet 12.550 kr, han 

fortalte også, at vi i den anledning var bevilget 5.500 kr i tilskud.  

    Juleskydning den 26-12-1991, der var mødt 14 medlemmer, de medbragte gaver som blev 

afleveret, var fyldt med overraskelser til stor morskab for alle, der kunne være ½  flaske snaps, men 

der var også en rullepølse, så det må siges, at opfindsomheden var i orden, i dagens anledning var 

vort nye hus blevet opvarmet, og Else-Marie havde god afsætning af gløgg og pølser. 

   Generalforsamling den 18-2-1993. Et år er gået i det nye Danmarks Jægerforbund, der er i den 

forbindelse nogle tilpasningsvanskeligheder som skal klares, men ellers fungerer tingene ganske 

godt. Med vedtagelse af en braklægnings ordning, ser det ud til, at vildtet er tilgodeset, der er dog 

nogle ting, som godt kunne være bedre for vildtet, det ville have været godt, hvis man havde påbudt 

en form for afgræsning af arealerne, det ville også være bedre, hvis man i stedet for såning af græs, 

kunne lade arealerne ligge med de rester der måtte være fra de afgrøden, som havde været året 

forinden. Det skal også nævnes, at fremover skal alle flugtskydningsbaner miljøgodkendes, man 

håber at Hjemmeværnets miljøgodkendelse også dækker foreningens flugtskydning. 

 Det er i 1993 også året hvor foreningen har bestået i 50 år, i den anledning vil man lave en form for 

festligholdelse, det skal foregå på skydebanen den 19-6-1993, man havde lånt et stort telt af 

Hjemmeværnet, der var mødt 53 personer, som tog godt fra ved det store tagselvbord, der var musik 

hele aftenen, fra et anlæg udlånt af den lokale skydeinstruktør fra Hjemmeværnet. Formanden holdt 

en tale, hvor han fortalte om foreningens virke gennem de 50 år, der blev afsluttet med dans i det 

nye klubhus, en god fest hvor alle fik en fornøjelig aften. 

   Klapjagt den 12-12-1993, det var lykkedes at få en jagtdag på Fænø, vores mangeårige medlem 

Flemming Hansen var skytte på øen, og vi havde fået lovning på en kokkejagt til en fornuftig pris, 

hvor der måtte deltage 16 skytter, der var ingen problemer med at få pladserne besat, og alle 

glædede sig til turen. Vi mødtes ved deres færgeleje på Fyn, og deres transportfærge lå klar til at 

sejle over til Fænø, vi blev modtaget ved færgen af Flemming, han holdt klar med 2 traktorer med 

jagtvogne, vi blev kørt op til godset, hvor vi fik en orientering om dagens forløb, herefter gik turen 

ud på øen, til nogle særdeles velflyvende fasankokke, dagen sluttede med paraden, hvor der lå 112 

kokke skudt i 263 skud, et resultat som alle var rigtigt godt tilfreds med, Flemming roste skytterne 

for god orden, og fremhævede at alle havde været godt skydende, med den kraftige vind der havde 

været. Han lovede at vi gerne måtte komme igen næste år, hvis vi havde lyst, han skulle nok sørge 

for, at vi ville få vores skydefærdigheder afprøvet. 

   Bestyrelsesmøde den 23-2-1994. Der var et forslag om et samarbejde mellem foreningerne i 

Bjerre Herred, Klakring, Rårup, Barrit, Stouby og Urlev, der skal udgives et fælles blad, hvor man 

kan læse om alle arrangementer i området, der skal også være plads til indlæg fra medlemmerne, så 

som gode jagtoplevelser og historier, Klakring lovede at redigere og trykke det nye blad, så det 

kunne udsendes snarest, i samme forbindelse var der forespurgt, om det var muligt at lave en form 

for skydekonkurrence med jagtrifler, vi besluttede at Urlev skulle arbejde videre med dette forslag, 

og prøve på at få en skydedag på riffelbanen til dette i 1995.  

   Generalforsamling den 11-2-1998. Danmarks Jægerforbund havde foreslået at foreningerne 

oprettede en ungdomsafdeling, der var af de 5 samarbejdende foreningen enighed om, at det skal 

være en fælles afdeling, i den forbindelse havde vi i vores forening fundet 2, som godt vil være med 

i oprettelse og drift af denne. For at de kan udføre dette job, vil det være en fordel, hvis de også er 

med i bestyrelsen, det kræver en vedtægtsændring, som blev foreslået og vedtaget på denne 

generalforsamling, således består bestyrelsen nu af 9 mand, de 2 nye som blev valgt er Rene 

Ammitzbøll og Brian Nielsen. 



 Formanden fortalte også, at unge under 18 år ikke fremover må betjene vore kastemaskiner, så 

foreningen skal nu finde 4 kastere over 18 år, og det kan helt sikkert give nogle problemer, men da 

Hjemmeværnet er i gang med, at skal have strøm lagt op på riffelbanen, vil foreningen undersøge 

om det samtidig, er muligt at få strøm til flugtskydningsbanen, det kunne jo tænkes, at man blev 

nødt til at tænke på automatiske kaste maskiner,  

    Bestyrelsesmøde den 23-2-1999. Peter Andersen havde på grund at udvidet arbejde ønsket at 

træde tilbage som formand, i stedet blev valgt Palle Reedtz, Brian Nielsen skal prøve at lave noget 

på EDB vedrørende foreningen, ellers ingen ændringer. På mødet var et stort emne, nemlig indkøb 

af  nye maskiner, vi havde igen (for anden gang) haft indbrud i skuret, og der var igen stjålet 

maskiner og lerduer samt høreværn, Palle havde været i gang med at undersøge muligheder, og 

fundet ud af at der i Ribe var en forening som skulle have nye maskiner, han havde taget kontakt til 

dem, og skulle ned for at se på de gamle, om det er en mulighed for foreningen. Det viste sig at 

maskinerne var i god stand, og blev derfor indkøbt for 35.000 kr, de skulle nu efterses og males, og 

så monteres i 2 nye huse, dette gav en del problemer med Bråskovgård, som ikke mente at uden 

videre lavede om på forholdene, efter en del snakken frem og tilbage fik vi dog tilladelse til at 

opsætte de 2 huse, der blev ligeledes søgt byggetilladelse hos kommunen, som dog ikke havde 

nogen indvendinger, da husene var sat løst oven på jorden og dermed let kunne flyttes, så nu har 

foreningen automatiske kastemaskiner, og de kører bare perfekt. 

   Generalforsamling den 9-2-2000. Formanden orienterede om de ændringer der havde været på 

skydebanen, og kunne fortælle at man nu havde en kontrakt med Bråskovgård om brugen og 

betaling for leje af arealet på skydebanen. Under valg til bestyrelse ønskede Arne Sørensen og Rene 

Ammitzbøll ikke genvalg, i stedet valgtes Peter Pedersen og Kresten Kristensen. På 

generalforsamlingen 7-2-2001 ønskede Torben Andersen at stoppe, i hans sted valgtes John Ravn. 

   Generalforsamling den 4-2-2003. Foreningens kasserer og medlem af bestyrelsen i næsten 40 år 

Asger H. Sørensen ønskede at udtræde af bestyrelsen, i stedet valgtes Preben Andersen, og revisorer 

gennem et utal af år, Vagn Elkjær og Kresten Pedersen ønskede ved samme lejlighed at blive afløst, 

nye revisorer blev Bent Pedersen og Erik Madsen. Oprydning på flugtskydebanen er efterhånden et 

stort arbejde, og der blev foreslået, at finde nogle unge som ville påtage sig dette, og at kortprisen 

blev hævet med nogle (10) kroner, som skal gå ubeskåret til opsamling af due stumper og plast 

hylstre, efterfølgende fandt man nogle fodbold drenge/piger, som gerne ville tjene disse penge. 

Aftenen sluttede med kaffebord, hvorunder Asger blev udnævnt til æresmedlem, med diplom. 

    Rævejagt på Kridtbjerg den 7-9-2003, som et alternativ til rævejagten i mosen, havde vi fået 

tilbud om at holde jagten i majsmarken på Kridtbjerg, et tilbud som kører hvert år, det første år snød 

ræven hele flokken af jægere, den listede af sted i ølpausen, senere er der skudt flere ræve. 

    Bestyrelsesmøde den 9-2-2004. Søren Smidstrup blev budt velkommen i bestyrelsen, han har 

afløst Kresten Kristensen som ikke ønskede genvalg. På mødet skulle man snakke om 60 års 

jubilæet, som skal stå i Stenderup Forsamlingshus den 26-3-2004, man enedes om, at medlemmer 

skal betale 100 kr for spisning og drikkevarer, menuen skal være Reje cocktail, Vildsvinesteg og Is 

med Frugter og Suppe til natmad, der mødte 63 til festen, som fik noget rigtigt godt mad, og til slut 

en sving om til god musik ved Mogens Jørgensen. 

    Aftentur til Givskud løvepark den 25-4-2005, der var stor rift om de 50 pladser til turen, hvor vi 

skulle sige godnat til dyrene, der var lejet en bus til turen, og vi blev modtaget og vist rundt af 2 

dyrepassere fra parken, en utrolig spændende tur hvor vi fik et indblik i dyrenes adfærd om aftenen, 

bortset fra at det var en kølig aften, (hvor en del havde det koldt), var det en meget spændende tur. 

    Generalforsamling den 7-2-2006, aftenen startede som sidste med gule ærter med flæsk og pølse, 

Brian Nielsen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Preben Brunsgård, medlem af bestyrelsen i 

godt 30 år, heraf 14 år som formand, Peter E. Andersen ønskede af helbredsmæssige årsager at 

stoppe i bestyrelsen, 



 
 

i stedet valgtes for 1 år Flemming Jacobsen, under kaffen blev Peter hædret for sin indsats i 

foreningen, med at blive æresmedlem med tilhørende diplom, og Brian blev takket for 8 år i 

bestyrelsen. 

   Generalforsamling den 8-2-2007, Jens F. Nielsen ønskede efter 30 år i bestyrelsen at udtræde, i 

stedet blev Bruno Hansen Valgt, Jens blev efterfølgende takket for hans indsats i bestyrelsen, og 

blev udnævnt til æresmedlem med diplom, på bestyrelsesmøde den 20-2-2007 fortalte Preben 

Andersen at han havde fået nyt job, og derfor ønskede at udtræde af bestyrelsen, i hans sted var det 

Jonas Andersen som måtte tage over 

   Generalforsamling den 3-2-2009, startede med gule ærte på Hornsyld Købmandsgård, en foto 

konkurrence på foreningens hjemmeside hvor der var udtaget 7 billeder, blev vundet af  Bent Hald, 

Flemming Jacobsen var flyttet, og ønskede derfor ikke genvalg, i stedet blev Asger Hald valgt, og 

Hans H. Jensen blev valgt til suppleant. Ellen Reedtz ønskede at stoppe som sekretær, i disse 

moderne tider er det mest på PC der skrives, Ellen har altid skrevet med blyant i protekollen, og så 

mente hun det nu er tid, at en anden tager over. Hermed sluttede det håndskrevne og også denne 

historie. 

 
 


