
Beretning 2020     1. marts 2021 

 

Udadtil har det været et stille år for vores forening, men det betyder ikke at der ikke er sket en masse. 

Vi håber naturligvis alle, at vi snart kan mødes ansigt til ansigt, og det ser da også endelig ud til at det hele 

løsner sig lidt. 

I bestyrelsen har vi brugt tiden til at løse mange små og store opgaver, og i DJ er der da også sket en del. 

Jeg vil i punktform opridse de vigtigste emner, og ser frem til at kunne møde Jer på en rigtig 

generalforsamling i april/maj måned. 

 

• I efteråret fik DJ genvalgt Claus Lind Christensen som formand, og han sikrede sig 4 år mere ved 

posten med et stort flertal. På repræsentantskabsmødet så vi samtidig den nye direktør der 

kommer fra DGI. Vi har nu to stærke kort i spidsen for DJ, og de har masser af opgaver at tage fat 

på. 

• I HSL mangler vi stadig en beslutning om det nye klubhus, og budskabet fra kommunen er at man 

ikke er klar med den endelige plan for den sidste del af havnen, og de tiltag der skal ske. Vi er 

naturligvis stadig på dagsordenen, men tingene er stillet lidt i bero. 

• Bestyrelsen har besluttet et nyt Aktivitetskort der dækker alle de aktiviteter der ligger ud over det 

HSL i øvrigt tilbyder. Når du som medlem har betalt for kortet, er du sikret adgang til en masse 

aktiviteter, og er med til at dække de omkostninger foreningen har hermed. Samtidig slipper vi i 

bestyrelsen for en masse administration, og vi håber alle kan se den gode ide. Der differentieres 

mellem om man er under eller over 25 år. En nærmere beskrivelse finder du vedhæftet 

beretningen. 

• Som et led i vingeundersøgelsen har vi haft en fryser opstillet til fælles indsamling af vinger, og den 

er nu blevet tømt to gange. Flot 

• Vi har hen over efterår og vinter styrket vores prambeholdning med en del ekstra pramme og en 

trailer mere. Dette tiltag er gjort for at fastholde og styrke strand og havjagten i HSL. Der er 

oprettet en bookingkalender, der er udpeget tovholdere til få projektet kørende, og henover 

sensommer og efterår vil vi styrke indsatsen for at få flere jægere på vandet i vores skønne område. 

• Haldrupgrunden er blevet grundigt ryddet for pramvrag, skidt og møg, samt en del træer der var 

begyndt at indtage grunden. 

• HSL har nu igen en ungjæger afdeling med 5 -6 mand der har påtaget sig opgaven at tiltrække unge 

medlemmer, samt finde på aktiviteter der taler til ungdommen. De har, som alle andre, været 

presset af Covid 19, men også de vil gå lysere tider i møde. Sidder der en erfaren rotte derude der 

har lyst til at byde ind med nogle spændende aktiviteter for de unge skal man ikke holde sig tilbage. 

• Det ”gamle” reguleringsudvalg har valgt at lægge arbejdshandskerne efter mange års stabilt og 

godt arbejde. Et nyt udvalg til regulering af råger og duer er nu oprettet under Jægerråd Horsens, 

og du kan læse mere på hjemmesiden. Alle er velkomne og der vil hvert år på Jægerådsårsmødet 

blive berettet om året gang. Mågeregulering og Mårhundebekæmpelse forsætter indtil videre som 

normalt, men det er min ambition at alt regulering i Horsens Kommunen kommer til at lige under 

Jægerråd Horsens. Kommunen roser os for vores arbejde, og vi er glade for muligheden. Vil du vide 

mere om Mårhundearbejdet eller Mågebekæmpelsen finder du det ligeledes på hjemmesiden. 



• Kassereren har leveret et tilfredsstillende regnskab, som bærer præg af at vi har brugt lidt penge på 

ny pramme. Så snart det er revideret vil det ryge på hjemmesiden, og naturligvis blive fremlagt på 

førstkommende generalforsamling. 

 

Jeg håber ovennævnte giver indtryk af at din forening ikke er gået i COVID 19 skjul, men blot som alle andre 

lever en lidt anderledes tilværelse i i øjeblikket. 

Tak til bestyrelsen for et godt år, og på snarligt gensyn. 

/Erling 

 


