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GENERALFORSAMLING DEN 8/9 2021 
 
Formandsberetning: 2020 – 2021 
 
Det har været en underligt år. Sådan startede min 
beretning sidste år. Det blev igen en kedelig corona år, 
der næsten satte vores forening i stå.  Det startede 
nogenlunde efter generalforsamlingen, vi fik os 
konstitueret og fordelte opgaverne. Vi fik sammensat et 
program for året og fik den sat på vores hjemmeside. 
 Bestyrelsesarbejdet er for det meste foregået over 
nettet, mange aktiviteter er blevet aflyst eller slet ikke 
sat i gang. 
Det har nok også kostet nogle medlemmer, vi er nu 290 
medlemmer, fordelt på: Ordinærmedlemmer 160, 
Ekstraordinære 87, Husstand 2, senior født før 1948 30, 
Ungdoms medlemmer 7, Æresmedlemmer 4. En lille 
nedgang på 14 medlemmer. 
 
På nogle af bestyrelsesmøderne har vi diskuteret struktur – 
hjorteforvaltning – magtkampe - områdemøder og 
kredsmøder. Men det vil Stefen fortælle mere om. 
Personligt er blevet lidt træt af de politiske møder der 
fylder mere og mere. Stefan har deltaget i 
områdemøderne og har orienteret bestyrelsen godt om 
hvad der foregik i Kreds 2. Det vil han også efterfølgende 
gøre her. 
 
For 5 år siden havde vi 99 aktiviteter i Skive Jagtforening 
for vores medlemmer. I år har vi vel haft 25 + 
bukkejagterne og råge regulering i Krabbesholm skov. Den 
corona har også kostet Skive Jagtforening. 
 

Jeg blev kontaktet af Holger Sørensen der er medlem og 
reguleringsjæger for Skive Kommune, at vi kunne søge ved 
Grøn Borgerpulje Skive Kommune på op til 25.000 kr. til 
bekæmpelse af invasive arter. Vi fik hvad vi bad om. 
 Det blev til 1 Termisk nat spotter, 1 Rørfælde, 2 
gennemgangsfælder, 2 Mink fælder, 2 stk. fast billede 
kamera, 2 stk. SMS kamera, og 4 stk. SD kort. 
I forvejen råder foreningen over kamera og fælder. Det 
har hidtil været Svend Bundgaard der har administreret 
udlån til medlemmerne. (Svend vil fortælle lid om årets 
resultater) Fremover vil det være Holger Sørensen der vil 
stå for udlån. Holger er også uddannet Mårhunde jæger og 
ved alt om love og paragraffer ved mårhunde regulering. 
Jagthytten har da også været lejet ud, det har været 
Annette der har stået for udlejningen.  
Efterårsjagterne og hornblæsning blev aflyst, jægeraften 
blev ikke til noget. Men vi har stor set afholdt hvad der 
var muligt, det vil udvalgsformændene give en beretning 
om. 
                           
Hundeudvalget. 
 
I Hundeudvalget har der været planlagt mange aktiviteter, 
stort set en gentagelse fra året før. 
I efteråret 2020 havde vi FJDs markprøve med 3 hold, 
Brugsprøve, og sidst sluttede vi af med fuldbrugsprøven. 
 
Hundedressur i Vinkel blev aflyst. 
 
FJDs. Forårs markprøve blev aflyst. 
 
I april startede vi op med hundedressur / træning i 
Svansøvej. Et unghunde holdet ledet af Annette og jeg 
havde et åben klasse. 
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Schweissprøverne i april og august holdt vi sammen med 
Kliner Münsterlænder klubben, med Bjørn Toudahl som 
Prøveleder, i april var der mødested direkte i skoven for 
deltagerne, så blev vi ikke over 10 personer, terræn som 
vi brugte Skive – Rønbjerg og Finderup. 
 
Vi har haft: DJs. Apporteringsprøve og den udvidede 
apporteringsprøve. Det var igen Bjørn Toudahl der var 
prøveleder til 2 gode prøver. 
 
Vi har også afholdt racedysten for Jylland, det var Annette 
der var Prøveleder, det klarede hun til UG, en rigtig 
hyggeligt dag hvor vi så de forskellige hunderacer. 
 
På lørdag har vi SJD.s efterårs markprøve med 2 hold.  
 
Vi mangler derudover stadig 2 prøver, Brugsprøven den 
23./sept. med 1 hold og Fuldbrugsprøve den 18 - 19./sept.  
 
(I min beretning sidste år sagde jeg: I hundeudvalget er vi 
mange men ikke nok aktive, her kunne vi godt bruge nogle 
flere der vil deltage ved hundetræningen, ellers bliver der 
ikke nogen dressur og hundetræning. Jeg tror det er der vi 
er nået nu.) 
Det er der jeg er nu. Jeg har tænkt at det måske min 
ledelse af hundeudvalget der ikke er ok. Så efter de sidste 
3 prøver er min lederplads ledig. 
 
Krista har også altid klar til at diske op med noget godt 
mad, til vores prøver. 
 
Så lige her skal der lyde en stor tak til mit udvalg for godt 
samarbejde.  

Tak til de hjælper der har skaffet sponsor, terræn, lavet 
mad og solgt pølser.  
 
Tilslut inden udvalgene kommer med en mere uddybende  
beretning, vil jeg sige tak til alle der har gjort et stykke 
arbejde for Skive Jagtforening både i bestyrelse, udvalg og 
andre steder: TAK. 
 
Årets knivbærer: 
Er valget faldet på Anders Poulsen. 


