
Årsberetning for foreningsåret 2018. 

Indledning: 
Kære medlemmer af Danmarks bedste jagtforening. 
Sønderborg Jagtforening er stadigvæk i rigtig god gænge. Måske endnu bedre end nogen 
sinde. 
Medlemstallet ligger og svinger omkring 250 medlemmer. Foreningen har en god og sund 
økonomi. 
Så det er stadig en sand fornøjelse at være formand og bestyrelse for sådan en forening. 
 
Jeg tror, at det skyldes, at vi gør det godt. Ikke kun vi i bestyrelsen men ikke mindst 
foreningens underudvalg, der gør en stor indsats. Sidst og ikke mindst, skyldes det jer 
medlemmers store og engagerede deltagelse i foreningens aktiviteter.  
Hvis der ikke var opbakning til aktiviteterne, ville det hele jo være lidt omsonst. 
 
Aktiviteter: 
Der har igen i 2018 ”været fuld damp på kedlerne”  
  
Der er gennemført et stort antal aktiviteter, herunder aktiviteter med det formål at 
vedligeholde jægerhåndværkets færdigheder, såsom skydefærdigheder med både riffel og 
haglbøsse. 
Endvidere har vi igen gennemført hundetræning med stor succes. 
 
Også på det sociale område har der været gang i aktiviteterne. 
 
Således blev ”jægermiddagen” gennemført den 17. marts. Igen totalt hyggeligt. 
 

Den traditionsrige arbejds- og aktivitetsdag blev gennemført den 2. juni. Igen blev der 
udført en stor arbejdsindsats i huset, med efterfølgende middag med deltagelse af den 
bedre halvdel. 

Bestyrelsen: 
På de indre linjer, har der i bestyrelsen været arbejdet på en udfordring med evt. at 
integrere Graasten Jagtforening i vores jagtforening. Arbejdet blev iværksat efter en 
henvendelse fra den tidligere bestyrelse i Graasten.  
Det var her blevet vurderet, at der kunne være nogle fordele ved en sammenlægning med 
Sønderborg.  
Forslaget blev dog ikke vedtaget af generalforsamlingen i Graasten Jagtforening. 
Projektet blev herefter skrinlagt. 
 
I bestyrelsen har der været lidt rokader. Torben trak sig desværre, efter egen beslutning 
ud af bestyrelsen.  
Henning Bjørklund, der er suppleant til bestyrelsen, blev efterfølgende hentet ind for at 
indtræde i den ledige plads. Tak for din indsats Henning. 
Endvidere har Tommy Knudsen, været indkaldt som ”konsulent og sagkyndig” på 
riffelområdet. Her opstod der et vakuum da Torben trak sig fra bestyrelsen. 



Tak for din indsats Tommy. 
 
Underudvalg:  
Som nævnt tidligere i beretningen, så gør underudvalgene en stor indsats med 
planlægning og gennemførelse af aktiviteterne.  
 
Jeg vil gerne igen bryde med et princip om ”ingen nævnt – ingen glemt”  
Jeg vil gerne her fremhæve det arbejde der udføres af foreningens underudvalg og 
hjælpere.  
Uden engagerede ildsjæle, kunne foreningen ikke eksistere med det aktivitetsniveau som 
det sker nu. 
 
Hundearbejdet, med Grethe Kraft Andersen i spidsen, samt hendes team af dygtige 
hjælpere, gør en fremragende indsats med hundearbejdet. Der har i 2018 været 
gennemført to træningshold med stor succes. 
 
Skiveudvalget med Peter Andersen som formand samt hjælpere, gør ligeledes et 
fantastisk arbejde, med fremstilling og vedligeholdelse af skydeskiverne samt øvrige 
hjælpemidler der anvendes under skydningerne. 
 

Jagthusudvalget, der er nedsat med henblik på optimering og forbedringer samt løbende 
vedligeholdelse, fortjener stor ros. Særligt skal Brian Rasmussens indsats fremhæves. 
Brian bruger meget af hans fritid i huset og har udarbejdet en plan for den fremadrettede 
drift og vedligeholdelse af jagthuset. 

Jagthuset: 
 Foreningen har for egne økonomiske midler, suppleret varmeanlægget med en radiator i 
”værkstedet” En klar forbedring for at undgå fugt og rust på vores beholdning af værktøj og 
maskiner.  
Jagtforeningens jagthus samt i øvrigt skydebanesamvirkets forvaltning af 
skydebanefaciliteterne, fremstår som kommunens mønstereksempel på, hvordan 
foreninger ved frivilligt arbejde og delvis selvfinansiering, kan drive foreningsfaciliteter. 
 
Det skal her atter understreges, at målet i sig selv, ikke er at have nogle pæne og 
indbydende foreningslokaler.  
Målet er fylde lokalerne ud med en masse spændende og gode jagtrelaterede aktiviteter. 
Det er det, som bestyrelsen og underudvalg til stadighed arbejder for.  

Danmarks Jægerforbund udbyder et stort antal kurser, hvoraf mange kan gennemføres 
lokalt, hvis der er opbakning til det.  

Bestyrelsen stiller sig gerne til rådighed med henblik på at arrangere kurser og betaler 
gerne kursusomkostningerne. 

Følg med i jagtbladet og jægerforbundets hjemmeside og se det store udvalg af kurser. 

Fremadrettet: 



Bevare et højt aktivitetsniveau – også i 2019. 
Det er allerede synliggjort i det udsendte program, der indledningsvis dækker 1. halvår. 
Aktiviteterne der ligger først for er Jægermiddagen lørdag den 16. marts. 
Der er stadig ledige pladser. 
 
Afslutning: 
Tak til jer medlemmer for jeres engagement og deltagelse i foreningens aktiviteter. 
Tak til udvalgsmedlemmerne. Uden jeres hjælp var det ikke muligt at gennemføre alle 
vores aktiviteter. 
Og endelig en stor tak til bestyrelsen for et fremragende samarbejde. 
Dette var årsberetningen. Der er lejlighed til at stille evt. uddybende spørgsmål, til debat 
og forhåbentlig godkendelse af beretningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


