
  Bilag I 

Formandens Beretning 

P.t. 402 medlemmer 

Første Bestyrelsesmøde den 25/10 2016, hvor bestyrelsen konstituerede sig. 

Fredag den 18/11 mødtes formanden med foreningens nabo Flemming Jespersen, 

som gerne ville lave aftale omkring brug af Dyssevej forbi jagthuset i forbindelse med 

udgravning, samt anlæg af cykel- og gangsti langs gærdet til naboerne. 

25/11 holdt vi julefrokost, hvor vi der var ca. 50 mennesker samlet. Der blev solgt 

amerikansk lotteri til fordel for foreningen. 

29/11 kom programmet for 2017 på plads – det blev sendt ud lige før jul. 

09/01 mødtes bestyrelsen med alle udvalg. Vi kunne have ønsket et større fremmøde 

fra udvalgene. Det håber vi sker i år. 

Den 15/02 holdt foreningen hygiejne kursus med 18 deltagere. 

Med deltagelse af 50 50 mennesker blev Trofæaftenen holdt den 22/03 sammen med 

vinsmagning og vildt tapas. ”Butler Vin” fra Sorø præsenterede vinene. Foreningen 

havde lavet forskellige vildt smagsprøver. Flinterup Hjortefarm havde sponseret 

kronhjort culotter, spegepølser og røget krondyr og dådyrkød. Flinterup Hjortefarm 

stod selv for tilberedning og anretning – kæmpe tak for det. Stor succes. 

Kredsmøde 11/03 på Damme Kro på Møn. Her deltog Arne, Ole, Lene, Per oh Lilli. 9% 

fald i medlemsskaren i Kreds 6 i 2016 

Sorø Jægerråd har 1092 medlemmer – ikke fald i medlems tallet her. 

Sorø kommune har lavet en ny folder til tilflyttere, hvor foreningen kort præsenteres. 

Status på Jagttidsrevision: Agerhøns og hare i spil til udvidet jagttid 

Sommerfest: 01/07 stor succes med ca. 75 mennesker – her i blandt mange børn. 

Sjove aktiviteter og lækker mad, og amerikansk lotteri til fordel for foreningen. 

Leje af huset: huset har været lejet ud mange gange i år, hvilket har givet en indtægt 

på 59.350 kr. Vi har købt nyt porcelæn, bestik og rødvinsglas til i alt 150 personer. Vi 

har fået lagt nye fliser foran/mellem husene – tak til alle, der har lagt kræfter og tid i 

projektet. 

Hjemmesiden: Ved sidste generalforsamling forlød det, at vi ville skifte webmaster. 

Dette er ikke sket, fordi skiftet ville blive for dyrt. Vi oplever forbedring af 

hjemmesiden. 

Sammendrag: Vi havde fra starten planlagt flere arrangementer, hvor ingen er blevet 

aflyst. Bestyrelsen er glade for den pæne opbakning, der har været til det hele. 

Jeg vil gerne huske på julefrokosten den 24/11-2017 for medlemmer med ”påhæng” 

og sommerfesten første lørdag i juli 2018. Næste år forventer vi desuden at arrangere 

en bustur til Dyrehaven omkring 01/09-2018, hvor en vildtkonsulent vil vise os rundt 

og fortælle om dyrene i dyrehaven. Der kommer mere om det i programmet for 2018. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt arbejde. 

Arne Nielsen 

 


