
Referat Generalforsamling 13. Januar 2023

Fredag den 13. Januar afholdt Sevel Jagtforening sin årlige generalforsamling i klubhuset på 
skydebanen. Der var i desværre kun 33 fremmødte inklusiv bestyrelsen. 
Efter at have nydt flot jagthorns spil fra foreningens dygtige blæsere, og sunget en sang, valgte 
generalforsamlingen Mogens Jacobsen som dirregent. Mogens startede med at bede forsamlingen 
om at holde et minuts stilhed for vores kære Vicevært Ole Kjær, som afgik ved døden i 2022 efter 
kort tids sygdom. Herefter gav han ordet videre til Rasmus Jacobsen som ville fremlægge 
formandens beretning. 

Han kunne fortælle om et år hvor der har været lidt nedgang i deltagelsen i foreningens 
aktiviteter. Dog er det rigtigt positivt at coronaens skygge endeligt var hævet, og der ikke længere 
var restriktioner. Men coronaen trækker stadig spor, og er skyld i nedgang i medlemmer i næsten 
alle typer foreninger i landet. Andre skydebaner, badminton, spejder, riffel og mange andre, har 
svært ved at nå tilbage på niveauet før corona. De stigende priser på alt på 25-30% ja helt op til over
100% på nogle ting har heller ikke gjort tingene bedre.
Der udover er vi ramt af, at vores miljøgodkendelse ikke længere tillader at vi skyder om søndagen. 
Ligesom alle vores naboforeninger er vi nu nødt til at skyde lørdag, og det gør at den besøgstrafik af
medlemmer der var klubberne imellem, stort set er forsvundet. Vi har talt med Holstebro Kommune
og Jægerforbundet, og der er ikke mulighed for at få vores søndag tilbage desværre som situationen 
er nu. 

Formanden fortalte om at foreningen i marts måned var med til Dansk 
Flugtskydningsforbunds repræsentantskabsmøde i Odense. Og her var der virkeligt positive ting for 
foreningen. Mogens Jacobsen, fik tildelt den Gyldne Due, for sit livslange arbejde og engagement 
for flugtskydningen i Sevel og i Danmark. En rigtig stor ære for Mogens og for foreningen. 
Derudover fik Sevel Jagtforening tildelt individuelt Dm i 2023. Den største skydning man kan få i 
Danmark. Alle de klubber og DFF, der bakkede op om dette værtsskab, var ikke i tvivl om at Sevel 
nok skulle løfte denne opgave. Så et kæmpe klap på skulderen til foreningen. Det kan alle vores 
medlemmer være stolte af, og vi håber at alle er klar til at give den en skalle og en hjælpende hånd 
til foreningen den første weekend i Juli.

Og der var flere gode nyheder at berette om. Vi får igen i år jagttegnskursus på skydebanen i
Sevel. Kim Toft Hansen laver et kursus hvor der vil være aspiranter lørdage i marts.
Så er der lavet en rigtig fin sponsoraftale med Slagter Sørensen i Videbæk, som sponsorerer alle 
vores grillpølser, og også kan være behjælpelig ved arrangementer med helstegt gris og lignende.
Og så har vi endeligt fået taget vores nye combi skydebane i brug. Der mangler lidt inden den står 
helt færdig, men her vil der være mulighed for at skyde trap og sporting-lignende skydning, samt 
noget makker og for sjov skydning. Desuden vil det aflaste jagtbanen når der er nybegyndere der 
skal prøve og skyde, og give os mulighed for at holde polterabend og andre arrangementer samtidig 
med at vi har jagtbanen åben, uden at gå i vejen for hinanden. Helt præcis hvordan det skal stykkes 
sammen med antal duer, serier og priser finder bestyrelsen ud af til opstart i det nye år.

Formanden kunne også fortælle at der har været afholdt 2 haglskydeprøver i 2022. Vi havde 
nogle rigtig gode dage med en flot beståelsesprocent. I den forbindelse lød der en stor tak til de 
instruktører og hjælpere som havde stillet deres tid til rådighed for de nye aspiranter. Uden kyndig 
hjælp og tålmodig instruktion, ville dumpeprocenten have været meget større. Vi har fået tildelt 2 
prøver igen i 2023, og håber at det kan gå lige så godt.

Formanden havde før generalforsamlingen været til et rigtigt godt møde på Hjerl Hede. Det 
er jo vores nabo, og det er super vigtigt at vi har et godt samarbejde med dem. Og de er meget 
positive over for foreningen, som de kalder ”Klubben for enden af haven”. Stemningen var så god 
at de bakkede 100% op om vores kommende DM skydning. De lovede endda at stille eventuele 
parkeringpladser til campere til rådighed, samt give tilbud og special adgang til museet for skytter, 
og deres familie i weekenden hvor skydningen foregår. Det er så positivt med den slags samarbejde 
for en forening som vores. Så en stor tak til Hjerl Hede.



På jagterne kunne formanden fortælle om en god deltagelse. Der bliver ikke skudt store 
mængder vildt, men det er dog blevet til både harer, snepper, råvildt og en spidshjort.

Hvad ångår flugtskydning har Sevel Jagtforening igen været rigtigt flot repræsenteret i vores
lokalområde og i hele Danmark. Skytterne har leveret top resultater gang på gang. Her kan nævnes 
Lars Jensen, Solveig Madsen og Mads Bendtsen blev Jyske mestre i senior, Dame og Junior.
Sevel løb også med den samlede sejr i årets femkantskydning. Peter Kolding vandt Sølv til DFF Dm
i veteranrækken. Sevel 1 blev kredsmester i Danmarks Jægerforbund, og Sevel fik en flot 
Sølvmedalje i finalen i Herning med et hold bestående at Bendt Sindersen, Jeppe Kruse, Jes 
Rokkjær og Casper Lund. Derudover kan nævnes At Jacob Hølmkær vandt Dansk Grandprix 
individuelt med flotte 120/121. Og der var også flere flotte medaljer til den skydning til Sevels 
Skytter. Til Hold DM fik Sevel en flot Bronzemedalje. Derudover var foreningen med i top til 
amtsturnering og ligaskydning. Alle resultater og billeder kan findes på Sevel Jagtforenings 
Hjemmeside.

Til sidst sluttede formanden af med at sige tak til alle der har hjulpet igennem årets løb: tak 
til de der stod for firmaskydning, svampetur, arbejdsdag, udvalg, indkøb, græsslåning, vedligehold, 
hjælpere og meget meget mere.
En helt speciel tak blev rettet til Ole Kjær ( Trolde ) viceværten. Ole startede med at komme i 
klubben for ca. 17 år siden. Efter 4 år spurte vores gamle formand ( Svend Hvolbæk ) om ikke lige 
Ole kunne hente noget hos Sevel købmand. Og med det behagelige væsen Ole nu ejede, sagde han 
selvfølgelig ja. Og fra den dag var han fast hjælper, i Sevel Jagtforening. Senere fik han titlen som  
banens vicevært. 
Og der gik sjælden en dag, uden Ole var forbi banen, for at se om alt nu var som det skulle være. 
Han var aldrig bange for at gi en hånd eller to med, det forbød hans ihærdighed ham.
Han havde meget af han omgangskreds på Sevel skydebane. Derfor var det også hans sidste vilje, 
da hans sygdom for alvor tog fat. At alle som kendte ham skulle mødes, efter bisættelsen, På 
skydebanen og spise smørrebrød og drikke en øl eller to. Ære være Oles minde. Tak!!!

Næste punkt på dagsordenen var regnskabet fremlagt ved kasserer Jesper Poulsen.
Han kunne berette om en ok omsætning, men også stigende udgifter til blandt andet el og 
dagligvarer. Foreningen kom dog ud med et mindre overskud. Men i den sammenhæng skal nævnes
at der ligger en stor regning for konstruktion af vores nye combi-bane, som kommer til at gøre et 
stort indhug i opsparing og resultatet for næste år.

På valg til bestyrelsen var Søren Poulsen, Harry Teglgaard og Søren Astrup som alle modtog
genvalg. Suppleant til bestyrelsen er stadig Bendt Sindersen.

Flugtskydningsudvalget består nu af Rolf Sommer, Jacob Hølmkær, Knud E. Thomasen, 
Niels høg, og Casper Lund, som erstattede Jeppe Kruse.

Revisorerne modtog også genvalg og hedder stadig Børge Dunker og Kurt Andersen.
Revisorsuppleant er Jens Kjærgård.

Kontingentet har i en årrække været på 50Kr. Her foreslog bestyrelsen en stigning til 75Kr.
Det tog generalforsamlingen godt i mod, og det blev vedtaget. Dette træder dog først i kraft fra 
2024 da kontingentopkrævningen for 2023 allerede er sat i gang.

Under eventulelt tog Børge Dunker ordet, og opfordrede til at give en skilling til den 
indsamling til Kræftens Bekæmpelse som der er startet i Ole Kjærs Navn. Børge nævnte at der er 
125 personer der rammes af kræft hver dag. Der kunne overføres valgfrit beløb på mobile Pay til 
Børge på 28198420
Der var fra Mogens Jacobsen en opfordring til at flytte amtsturneringen fra tirsdag til mandag. Han 
mente at når amtsturneringer er om tirsdagen, afholder det en del fra at komme om onsdagen. Folk 
gider  ikke komme 2 dage i træk.



Ejner Nielsen gav en ros til bestyrelsen, for flot arbejde, og for at skabe og holde så god en kontakt 
med Hjerl Hede.
Jonna Sommer nævnte at der sommetider mangler et overblik på hvem der er instruktør og 
ansvarlig på træningaftener, når der pludselig står nybegyndere og skal have hjælp.
Fra Mogens Jacobsen lød der en stor ekstra tak til Jes Rokkjær for hans ekstraordinært store indsats 
på skydebanen i det forgangne år.

På generalforsamlingen var der også afstemning om årets flotteste buk skudt i Danmark. Her
var det Ole Pedersen der vandt vandrepokalen for hans flotte opsats.

6 Medlemmer havde jubilæum i foreningen.
40 års jubilæum havde Peder frederiksen.
Og følgende havde 25 års jubilæum: Poul Erik Madsen, Ole Pedersen, Klaus Brask Nielsen, Jørgen 
Knudsen og John Kræfting.

Bestyrelsen siger tak for året der gik og glæder sig til et forhåbentligt rigtigt godt 2023.


