
 

 

 

 

Generalforsamling 3. oktober 2022 - Referat 
 

Dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent 

  

2. Bestyrelsens beretning og orientering fra udvalgene 

  

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 

  

4. Behandling af indkomne forslag 

  

5. Orientering om Langstrup Skydebane (nu Langstrup Aktivitetscenter for Jagt og Natur) 

  

6. Fastsættelse af kontingent for 2024 

  

7. Valg af bestyrelse (3 år), på valg er 

  

– Poul Jespersen (modtager ikke genvalg) 

  

– Peter Hammershøj (modtager genvalg) 

  



– Christian Færch (modtager genvalg) 

  

8. Valg af suppleanter (1 år), på valg er 

  

– John Norrie (modtager genvalg) 

  

– Nicholas Typp (modtager genvalg) 

  

– Jørgen Østergaard (modtager genvalg) 

  

9. Valg af revisorer (2 år), på valg er 

  

– Erik V. Madsen (modtager genvalg) 

  

– Carl Søren Christiansen (modtager ikke genvalg) 

  

10. Valg af revisorsuppleant (1 år), på valg er 

  

– Peter Lunddahl (modtager genvalg) 

  

11. Valg af delegerede til Kredsmødet 

  

12. Lodtrækning om pladser til eventuel Statsskovjagt 2023 

  

13. Eventuelt 

  



  

  

P.B.V. 

  

Peter Hammershøj 

  

Formand 

  

  

  

Generalforsamling Asminderød Grønholt Jagtforening den 3. oktober 2022 kl. 19.00 

  

Referat 

  

Peter Hammershøj bød velkommen. 

  

Glædeligt at se så mange. Det er første gang vi starter med spisning, selvfølgelig for at hygge 

lidt sammen, men også for at lokke lidt flere til at deltage i generalforsamlingen. Så nu håber jeg 

at I alle er mætte. 

  

Det er vores håb at vi efter den ordinære generalforsamling kan få en snak om jeres 

forventninger til bestyrelsen og hvad I selv vil byde ind med af eventuelle aktiviteter i fremtiden. 

  

Inden vi går i gang med generalforsamlingen, vil jeg bede jer rejse jer, så vi sammen mindes de 

af vore jagtkammerater, som ikke er blandt os længere. 

  

   



Generalforsamlingen 

  

Så går vi over til den formelle generalforsamling, hvor første punkt på dagsordenen er valg af 

dirigent. 

  

Bestyrelsen foreslår Lars Egedal, formand for Fredensborg Jægerråd og vores 

kredsbestyrelsesmedlem. Lars valgt enstemmigt. 

  

Som referent udpeges John Norrie, og som stemmetællere udpeges Steen Hay og Erik V. 

Madsen. 

  

Lars Egedal konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til Peter 

Hammershøj. 

  

  

Beretning 

  

Det er jo glædeligt at vi i år ikke har været plaget Covid og at vores arrangementer har kunnet 

gennemføres. 

  

Asminderød Grønholt Jagtforening er en stor jagtforening, vi er iflg. Jægerforbundet 843 

medlemmer i foreningen. Det er jo sådan set godt, men det giver også udfordringer i forhold til 

at skabe et sammenhold og ejerskab i så stor en forening. Det vil jeg vende tilbage til. 

  

Jeg fortæller lidt om hvad der sker uden for udvalgene. Jeg vil starte i toppen. 

  

  

Danmarks Jægerforbund 



  

Vi er jo alle medlem af DJ og der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Vingsted Centret. 

Bortset fra det hyggelige i at møde jægere fra hele landet, er det også her der mulighed for at 

demokratiet kan arbejde. Forslag som er vedtaget på vores kredsmøde fremlægges her. Det er 

også her at DJ fremlægger strategi og regnskab og der er diskussioner om lokale og 

landsdækkende emner. 

  

Selv om nogen måske har set det før vil jeg alligevel vise jer en lille film om DJ’s vision. 

  

www.youtube.com/watch?v=7jaQQFB1YjM&t=13s 

  

Det er jo ikke noget vi skal gå og tænke på hele tiden, men det er vigtigt at det ligger i 

baghovedet, så vi arbejder hen imod at opfylde den 

  

   

Kreds 7 

  

Lad os så gå til det højeste sted i organisationen hvor vi har direkte repræsentation nemlig 

kreds 7. Det kan ikke have undgået jeres opmærksomhed at der har været nærmest kaotiske 

omstændigheder omkring repræsentantskabsmøde. Efter et kampvalg til hovedbestyrelsen, 

hvor vores mand Lars Ehrensværd tabte til Marie Louise Achton-Lyng med nogle få stemmer, 

trådte kredsens formand tilbage og der skulle indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling. I 

demokratiets navn og for at vise at vi vil samarbejdet, mødte AGjagt op med fuld styrke. Og stor 

tak til jer der tog med til Hedehusene. På dette møde blev Torben Bagh fra Slangerup 

Jagtforening valgt til formand for kredsen. Efterfølgende er næstformanden trådt tilbage og på 

et kredsmøde i september er Morten Hansen, Holbæk blevet valgt til denne post. Nu håber vi at 

der er skabt mulighed for ro og at kredsbestyrelsen finder samarbejdet frem. 

  

Jægerrådet 

  



På det lokale plan er det Jægerrådet der samler de 2 foreninger der er i kommunen og 

repræsentere vores interesser i forhold til kommunen. Her er Lars Egedal formand. Og desuden 

vores repræsentant i Grønt Råd, som er et rådgivende forum i natur, miljø og 

planlægningsspørgsmål. Der sidder 6 byrådpolitikere og 14 forskellige interesseorganisationer, 

heriblandt os. Det er af stor betydning for os at være repræsenteret her i forhold til vores 

aktiviteter, jagt på de kommunale områder og reguleringsindsatsen. 

  

Men det er jo ikke det eneste sted vi forsøger at tale jagtens sag. I Bestyrelsen for Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland, har vi været repræsenteret siden starten ved Kirsten Skovsby. Kirsten 

er nu blevet afløst af en anden frontkæmpe, nemlig Carl Holten, som fortsætter det gode arbejde 

og Carl er altid åben for spørgsmål. 

  

   

Asminderød-Grønholt Jagtforening 

  

Jeg vil lige tillade mig at tage jer tilbage til starten af min beretning. Som jeg sagde, har vi 843 

medlemmer plus/minus. Når vi kigger på aktiviteterne henvender de sig for en stor del til 

Nyjægerne og det er også vigtigt. Men de udgør jo kun en lille del af vores forening, selv om de 

er rigt repræsenteret her i dag og tak for det. Men når vi kigger på hvor mange af vores 

medlemmer der egentlig benytter sig af vores tilbud begrænser det sig til omkring 100 personer 

set over årets aktiviteter. Ove Dam, som underviser på DJ Lederuddannelse, fremkom med dette 

udsagn: Powerpoint . 

  

Det er fra min side ikke et forsøg på at få flere medlemmer, men mere aktive frivillige Den 

frivillige indsats kan bestå i, f.eks. at påtage sig noget udvalgsarbejde, eller at give en hånd med 

på arbejdsdage, Mosens Dag. Meld jer til formanden, at I er villige til det, så har vi et korps, hvor 

vi kan henvende os til, når det er aktuelt. Og lad os til sidst takke de 750 medlemmer der betaler 

for at 100 får noget ud af deres medlemskab 

  

Så kommer vi til det der i virkeligheden er kernen i AG jagt, nemlig bestyrelsen, som udfører et 

fantastisk arbejde med at få de mange aktiviteter planlagt og koordineret. Det er et kæmpe 



koordinations- og informationsarbejde. Da nogen er mere synlige end andre vil jeg bede 

bestyrelsen rejse sig og giv dem så en stor applaus for det store arbejde de udfører. 

  

Jeg vil overlade det til udvalgene kort at fortælle om de aktiviteter der er afholdt eller planlagt i 

den nærmeste fremtid. 

  

  

Udvalgenes beretninger 

  

JAGT v. Ingemann Klausen                                               

  

Jagtudvalget har haft et helt normalt år uden Corona begrænsninger, men der har været andre 

af slagsen! 

  

Desværre er Jagten på Tårnholm Gods gået tabt, da skytten åbenbart har mere interessante, 

eller bedre betalende jægere, end os fra AGJ. 

  

Vi har mulighed for at sende 142 jægere på jagt, forudsat vi får udsolgt af vores muligheder og 

det plejer vi. 

  

Halvdelen af jagterne er i Jægerrådets regi, hvor nyjægerne er flittige til at gøre brug af 

tilbuddene og det er præcis målsætningen. 

  

Vi får mange positive tilbagemeldinger om jagterne, hvor især nyjægerne beretter om gode og 

store oplevelser på trods af meget lidt vildt på paraderne. 

  

På bukkejagten blev der dog nedlagt 2 bukke på Kejserdal om morgenen på begge dage, på 

trods af at der blev trænet på motor-cross banen mandag aften! 



  

Alle årets jagter forventes fuldtegnede. 

  

Jægerrådet har fået et fornuftigt samarbejde med kommunen, hvor modstanden mod jagt på 

kommunale arealer er mindre i det nye byråd! 

  

Jægerrådsformanden Lars Egedal formåede at få forhandlet en 2-årigt jagttilladelse igennem, 

hvilket gør tingene noget lettere. 

  

Tak for det Lars! 

  

Jagtudvalget hører gerne om forslag til nye jagtaktiviteter eller forbedringer til de eksisterende, 

så hold ikke tilbage med gode ideer. Vi skal have fundet en godsjagt, der er til at betale. 

  

Jagter i 2021/22: 

  

      1 Rævejagt 

  

       2 Bukkejagter for nyjægere (kommunale arealer) 

  

       2 Råvildtjagter for nyjægere (kommunale arealer) 

  

       2 Duejagter på Kongslevgård 

  

       2 Duejagter på Sømosen/Endrup (kommunale arealer) 

  

       1 Drivjagt på Kongslevgård 



  

       1 Statsskovjagt 

  

        Nyjæger jagter på Fredtofte konsortiet 

  

  

  

      KOMMUNIKATION v. Ingemann Klausen 

  

Hjemmesiden er vores vigtigst kommunikationsmiddel til vores ca. 800 medlemmer. Siden 

benyttes i gennemsnit af 50 medlemmer om dagen lidt afhængig af årstiden og efter udsendelse 

af Nyhedsbreve stiger antal views til 2-3 gange så mange. 

  

Nyhedsbrevene bestræber vi os på at udsende én gang pr. måned, men kun når vi har noget at 

fortælle. Hvid der er aktuelle nyheder udsendes der selvfølgelig omgående et ekstra 

nyhedsbrev. 

  

Nyhedsbrevet modtages af knap 700 medlemmer og det betyder at de sidste ca. 100 ikke 

modtager informationen, medmindre de foretrækker at læse Nyhedsbrevet på hjemmesiden! 

  

Vi vil meget gerne have de sidste med og forsøger at finde frem til de 100 medlemmer, der i dag 

ikke modtager Nyhedsbrevet. 

  

Vores Facebook gruppe er vokset til i dag 300 medlemmer, men vi kan være mange flere. Peter 

Hammershøj er fortsat en meget aktiv administrator af siden og den største bidrager med input, 

sammen med Ole Højer med flotte indlæg om vildtagre. 

  

Vi bestræber os på at få hjemmeside og Facebook til at hænge sammen med enslydende 

indlæg/opdateringer. 



   

     RIFFEL v. Peter Hammershøj 

  

Der er alt for få der benytter sig af tilbuddet om indskydning af riffelen på Hanebjergs 

Skydebane. Vi har den en da for os selv. 

   

     BUE v. Peter Hammershøj 

  

Vi har en buebane og der kan lånes bue m.m. men der kommer ingen. Skulle man have lyst til 

denne jagtform så er muligheden for at øve sig, og vi uddanner gerne en instruktør. 

   

     FLUGTSKYDNING v. Svend Stave 

  

Her er der god søgning, og der er plads til flere. Banen er blevet omdøbt til ”Langstrup 

aktivitetscenter for jagt og natur”, pga. at det så var lettere at få en kortterminal. 

   

     REGULERING v. Jørgen Østergaard 

  

Det er mest i Humlebæk det sker. Her er fanget 5 skabsræve og 1 mink. Der har været regulering 

af råger på Humlebæk Station. Det er en spændende aktivitet som jeg under alle. 

   

     HUNDE v. Peter Hammershøj 

  

     Her annoncerede Peter at Kurt Drasbæk stopper som træner efter mange mange års ihærdigt 

arbejde med at lære os at styre vores hunde med lydighedskurser og apportering på flere 

niveauer. 

  

Anne Katrine Høgsberg vil tage over, godt større af Kurt. 



  

En stor tak skal lyde til Kurt Drasbek for den store indsats.  

   

     GRAVHUNDE/GRAVJAGT v. Rasmus Andersen/Peter Hammershøj 

  

Vi har 40 grave fordelt på 3 distrikter. Der er kommet 15 nye gravjægere til. Vi ser gerne flere, så 

bare meld jer til en af de tre formænd, så bliver i kontaktet når der skal jages ræv. 

   

     REVIR OG VILDTAGRE v. John Norrie 

  

Vi holdt for 3 uger siden en markvandring hvor vi viste resultatet frem af de mere end 30 

forskellige ud såninger vi anlagde i år. Der var denne gang meget at berette om, succes og 

noget mindre heldigt. Alle erfaringer er vigtige. Der var meget at fortælle om når det gælder 

hvad rådyrene æder og hvornår. Samtidig er såninger for vildtet også såninger for insekterne. 

Mød op når vi indkalder til markvandring, der er altid noget at blive klogere på. 

   

     Jægerråd og Grønt råd v. Lars Egedal 

  

Der havde været møde i kommunen om vildtagre og biodiversitet, om det kan udvikle sig vides 

ikke. 

  

Et andet møde med kommunen har dog resulteret i, at der nu henvises på kommunens 

hjemmeside til AGjagt når det gælder regulering. 

  

Lars sidder også i kredsbestyrelsen, og melder at det ser ud til at bestyrelsen fungerer. 

  

Mosedagen i juni er et godt ansigt udad til og en god mulighed for at fortælle om jagten og hvad 

vi gør i øvrigt. 



  

Grønt Råd er mest et rådgivende udvalg for kommunen. Meget af der optager den brogede kreds 

er stier. Stier skal lægges med omtanke i landskabet og hensyn til den biologi der skal både 

opleves men også beskyttes. 

  

   

Peter Hammershøj benyttede chancen for at takke Poul for hans kæmpe indsats gennem årene. 

Du har om nogen sat dit aftryk på Asminderød-Grønholt jagtforening gennem årene. Utallige nye 

jægere har stiftet bekendtskab med dig gennem din undervisning på jagttegnsholdene og ved 

prøverne på Langstrup.  Det er ikke altid at din kontante fremtræden har været lige velset.  Jeg 

husker flere kredsmøder, hvor kredsbestyrelsen har dukket sig. Men du har fremtvunget 

respekt.   Din indsats i forbindelse med retssagen om flugtskydningsbanen har været uvurderlig 

og da du jo stadig er udpeget til bestyrelsen for Langstrup Aktivitetscenter for Skydning og 

Natur, glæder jeg mig til et fortsat samarbejde. 

  

Tak til udvalgene for det store arbejde i udfører. Skal vi lige give dem en hånd. 

   

Økonomi 

  

Chr. Færch fremlagde det reviderede regnskab v. Chr. Færch og regnskabet blev godkendt. Et 

godt år med endnu et pænt overskud. 

   

Behandling af indkomne forslag 

  

Der er ikke kommet nogen forslag ind. 

   

Orientering om Langstrup Aktivitetscenter for Skydning og Natur 

  



Svend Stave berettede kort om navændringen til Langstrup aktivitetscenter. Man havde for nylig 

haft besøg af miljømyndighederne, hvilket sker med mellemrum. Der var ingen bemærkninger. 

Det samme gjaldt protokollen over de aktiviteter der er på skydebanen. 

  

Man indkøber 230.000 lerduer hvert år. Det har man gjort i mange år. De bliver næsten brugt. Så 

skydeaktiviteten øges ikke. Det er vigtigt for banen at der er pænt, ryddeligt og indbydende, et 

rart sted at være. Ideer til aktiviteter er meget velkomne, vi har pladsen.   

   

Fastsættelse af kontingent for 2024 

  

Kontingentet fastholdes som sidste år. Enstemmigt vedtaget. 

   

Valg (7. 8. 9. 10.) 

  

Valg af bestyrelse (3 år), på valg er 

  

- Poul Jespersen (modtager ikke genvalg) 

  

- Nicolas Typp valgt til bestyrelsen 

  

- Peter Hammershøj genvalgt 

  

- Christian Færch genvalgt 

   

Valg af suppleanter til bestyrelsen (1 år), på valg er 

  

- John Norrie genvalgt 



  

- Uffe Philip valgt 

  

- Jørgen Østergaard genvalgt 

   

Valg af revisorer (2 år), på valg er 

  

- Erik V. Madsen genvalgt 

  

- Carl Søren Christiansen (modtager ikke genvalg) 

  

- Steen Hay Simonsen valgt 

   

Valg af revisorsuppleant (1 år), på valg er 

  

- Peter Lunddahl genvalgt 

   

Valg af delegerede til Kredsmødet 

  

Peter opfordrede til af man meldte sig til at deltage i dette kredsmøde, bl.a. da det er med til at 

styrke demokratiet. Det bliver et aftenmøde i begyndelsen af marts 2023. 

  

17 medlemmer tilmeldte sig kredsmøde deltagelse. 

   

Lodtrækning til evt. pladser på jagter i Statsskoven i 2023 

  



11 medlemmer blev udtrukket til deltagelse. 

  

Eventuelt 

  

Overrækkelse af Bertelsens pokal: 

  

Bestyrelsen har i år valgt, at Bertelsens pokal skal gå til en person som har ydet en stor indsats 

for at alle der kommer på skydebanen, har fået en god oplevelse. Det er en fornøjelse at opleve 

hvor velplejet og nymalet hele området er. Vi ved godt at det er en teamindsats og der skal lyde 

en stor tak for en kæmpe indsats. 

  

Vi har alligevel valgt at pokalen i år skal gå til Peter Larsen for hans store indsats. 

   

Jubilæum 

  

Den 24. marts 1939 blev Asminderød- Grønholt Jagtforening Stiftet. Mange har været medlem i 

rigtig mange år. Selv blev jeg medlem i 1971 da jeg fik jagttegn. 

  

Desværre er medlemslisterne fra tiden før sammenlægning af de 3 foreninger Dansk 

Jagtforening, Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk Strandjagtforening. I 1992 forsvundet og vi 

kan derfor ikke ære de medlemmer der har over 30 års medlemskab. Men hvis der sidder nogen 

der måske nærmer sig 60 års medlemskab vil vi gerne høre fra dem. Jeg ved at for eksempel at 

Knud Bøjland, Mogens Ludvig og Kurt Dragsbæk sad i bestyrelsen da jeg startede, men hvornår 

de blev medlemmer ved vi ikke. 

  

Sidste år hørte vi fra Chris Povelsen, som blev medlem i 1972 og dermed 50 års jubilæum i år. 

Chris var kasserer i flere år og aktiv til både madlavning for finere mænd, rævejagter og som 

drivkarl til Kongejagterne i Freerslev hegn. Han skal derfor have denne plakette og sølvnål som 

påskønnelse. Tillykke med de 50 år. 

   



En stor tak lød også til Poul Jespersen for sin mangeårige indsats for foreningen og ikke mindst 

skydebanen ( for det var dengang vi kaldte den det), dog kan vi ikke undvære Poul så han er 

stadig tilknyttet Langstrup Aktivitetscenter. 

  

Stor tak til Pouls uegennyttige arbejde for vores forening. 

   

Til slut vil jeg bede jer alle rejse jer, og udbringe et 3 foldigt leve for Asminderød Grønholt 

Jagtforening. 

   

Referent 

  

John Norrie 

 


