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Protokol 

  Ordinær generalforsamling i Klubhuset mandag den 7. juni 2021 kl. 19.00. 

 

Velkomst: v/ Formand Jørgen Hansen 

 

1. Valg af dirigent 

Erik Høgh blev enstemmigt vedtaget. 

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Valg af protokol-fører 

Jørgen Hansen blev valgt. 

 

2. Beretninger 

 

A) Formandens beretning: Godkendt 

Bilag modtaget: Ja 

 

B) Flugtskydningsudvalgets beretning: Godkendt 

Bilag modtaget: Ja 
Udvalgsformanden fortalte lidt om året 2021 på flugtskydningsbanen. 

 

C) Riffeludvalgets beretning: Godkendt 

Bilag modtaget: Nej 
Riffelskydning var lukket ned 2020. 

 

D) Hundeudvalgets beretning: Godkendt 

Bilag modtaget: Ja 

 

E) Ungdomsudvalgets beretning: Godkendt 

Bilag modtaget: Ja  

 

F) Vildt og Natur udvalgets beretning: Godkendt 

Bilag modtaget: Ja 
 

G) Jagtleders beretning: Godkendt 

Bilag modtaget: Nej 
Se Vildt og Natur udvalgets beretning. 

 

H) DJ Jægerråd Haderslevs beretning: Godkendt 

Bilag modtaget: Ja 

Beretning aflagt af foreningens repræsentant i Jægerrådet. 
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3. Fremlæggelse revideret regnskab: Godkendt 

Regnskab modtaget: Ja 

 

4. Indkomne forslag:  

1. Thomas roste den siddende bestyrelse for deres arbejde. Thomas 

fremlagde sin opfattelse af situationen omkring forenings repræsentant i 

Jægerrådet. Et medlem fremlagde sine synspunkter om 

valgbarheden/udpegning situationen om repræsentanten fra foreningen. 

Diskussionen fortsatte omkring om det skulle være en valgbar eller en 

udpegningspost. Thomas ønskede afstemning hvorvidt ændringer til 

regelsættet skal afgøres på generalforsamlingen eller direkte til 

bestyrelsen. Der blev forespurgt om tilkendegivelse ved håndsoprækning. 

Der blev tilkendegivet med overbevisende flertal at proceduren skulle 

fortsætte som det er. 

2. Der blev forespurgt om tilkendegivelse af Generalforsamlingen på  

     ændringsforslaget. Forslaget blev tilkendegivet at fortsætte som det er. 

3. Der blev forespurgt om tilkendegivelse af Generalforsamlingen på 

ændringsforslaget. Diskussionen fortsatte frem og tilbage. Se bilag. 

4. Thomas fremlagde sit forslag omkring lodsejeres bukkejagt. Næste punkt 

angående hundesport er sammenlagt med dette punkt. Thomas ønskede at 

den nye bestyrelse måtte tage punkterne til eftertragtning. Se bilag. 

5. Se ovenfor. 

6. Anders ønskede et tilbud om et billigere kontingent udelukkende med ret til 

at skyde på skydebanen. Diskussionen gik frem og tilbage, men der var 

ikke stemning for det. Se bilag. 

7. Anders ønskede at det skulle være frivilligt at være medlem af DJ. Han 

ønskede at der skal laves et ekstra medlemskab uden medlemskab af DJ. 

Diskussionen kørte frem og tilbage for og imod. Der var ikke stemning for 

det. Se bilag. 

8. Finn fremlagde sit forslag til ændringer af kontingentet for personer der 

besidder tillidsposter i foreningen. For og imod blev diskuteret frem og 

tilbage. Tilkendegivelsen blev at der var lige vægt for og imod. Se bilag 

9. Finn aflagde beretning fra Haderslev Jægerråd. Se bilag. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. Ingen stigning. 

 

6. Valg til bestyrelsen:  

Følgende var på valg: Bjarne Skøtt  

blev genvalgt.  
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René Hansen 

Ønskede ikke genvalg. 

Finn Søgaard 

Ønskede ikke genvalg. 

 

Alfred Jørgensen 

blev valgt ind med 24 stemmer 

Hans Pohl 

Blev valgt ind med 22 stemmer. 

 

7. Valg af formand: Alfred Jørgensen blev valgt som formand. 

 

8. Valg af suppleanter:  

1. Thomas Wind blev foreslået. 2. Per Fink Nielsen blev foreslået. Begge blev 

valgt ind. 

 

9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant.  

Egon Nissen blev valgt, Kaj Rohde. Hanne Jensen blev valgt som 

Bilagskontrollant suppleant. 

 

10. Eventuelt:  

 

Delegeret til Kreds 4 årsmøde, 14/03 1700-2200: 

1. Thomas Hansen. 

2. Jonas Gubi. 

3. Hans Pohl 

 

Pokaler 2019: Årets Jæger: Hans Pohl, Ungdomspokal: Ikke uddelt, 

Flugtskydningspokaler var uddelt ved pokalskydningen, Årets Riffelskytte: ikke 

uddelt, Året Bukkejæger: Kurt Frost, Kragepokal: Henrik Beck. 

 

Godkendt: 07/06/2021 

 

Protokolfører:  

                                 Jørgen Hansen 
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Formandsberetning 2021. 
 

Løft til fremtiden med respekt for de gamle værdier ! 
 

Løft til fremtiden med respekt for de gamle værdier, det var overskriften jeg nævnte 
ved sidste årsberetning, og det var forudsætningen jeg havde, da vi startede året 
2020. Men jeg blev slemt klogere som året skred frem!  
 
Bestyrelsen troede at vi i 2020 virkelig skulle til at se at det arbejde vi havde sat i 
gang (processer er der sikkert nogle der vil kalde det) at se det begynde at bære 
frugt; men vi havde ikke forudset en noget uvelkommen gæst med navnet Corona!! 
 
Foreningens, ja hele samfundets nye gæst fik sat 2020 på en alvorlig prøve. Alting 
blev sat i bero efterhånden som Corona gjorde sit indtog. Det udmøntede desværre 
sig i at 2020 ikke blev som forventet. 
De fleste af jer medlemmer har oplevet at aktiviteter blev aflyst og at 
aktivitetsniveauet drastisk blev reduceret ikke bare lidt, men ganske meget. 
Bestyrelsen fandt ret hurtigt ud af at selvom om aktiviteter desværre måtte aflyses, 
så affødte det mere arbejde til selvsamme bestyrelse. Blandt andet kan det nævnes 
at der dagligt skulle følges med hvilke rammer vi havde til rådighed for at 
maksimere aktiviteterne indenfor myndighedernes retningslinjer, det med den 
hensigt at foreningen ikke skulle lide mere end højst nødvendigt. Der skulle arbejdes 
med at finde alternative muligheder for at se om det ikke kunne lade sig gøre at 
sikre bare lidt aktiviteter og ikke mindst lidt økonomi for foreningen. Med 
bestyrelsens samlede indsats så det heldigvis ud til at det lykkedes delvist. Så derfor 
skal der lyde en stor tak til den gamle bestyrelse for indsatsen, ikke kun bestyrelsen 
men til alle jer medlemmer der har ydet en ekstra indsats i den trælse tid. Tak for 
det. 
 
Nok om Corona, og dog ikke helt, lidt mere om det senere. 
Arbejdet i de forskellige udvalg vil de respektive udvalgsformænd komme ind på i 
deres beretninger, jeg vil dermed berette om de mere overordnede ting for året 
2020.  
Vi nåede lige at komme godt i gang med året da den første problemstilling opstod, 
Indbrud på Sportingbanen hvor der blev stjålet 8 kasser lerduer. Det var da træls at 
skulle starte med at arbejde dette, men lige så træls det tyvene havde ødelagt for at 
komme ind i bunkeren. Tyveriet blev politianmeldt og man fandt ud hvem der havde 
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udført tyveriet, men svar og prioritet fra Politiet var at de godt kendte personerne 
men ikke havde kapacitet til at tage sig af det. Ærgerligt! 
 
2020 var det første år efter justering af Regelsættet. Som noget nyt er der blevet 
åbnet op for jagt på Dådyr. Når vi kigger tilbage på 2020 blev der i alt nedlagt 2 stk 
klovbærende vildt, 2 bukke skudt af henholdsvis Alfred og Kurt. Så man kan sige at 
jagttrykket ikke er blevet større på det klovbærende vildt efter justeringen. 
 
Tiset jagtforening er den andenstørste Jagtforening i Haderslev kommune, ved godt 
at vi har oplevet en medlemsnedgang som så mange andre foreninger, men det ser 
ud til at vi er ved at knække kurven, ser vi bort fra Corona effekten ser det ud til at 
kurven stille og roligt er ved at stige igen, men det var en fornøjelse at se at Tiset 
jagtforening var den med den største deltagelse ved årsmødet i jægerrådet i 
Haderslev kommune. Finn vil komme ind på arbejdet i Jægerrådet lidt senere. 
 
Der har været en fornuftig tilgang af yngre medlemmer. Formanden for 
ungdomsudvalget fik sig lidt af en opgave for sikre bare lidt aktiviteter for de unge 
medlemmer, blandt andet blev der arrangeret havjagt med Tommy´s hjælp. En stor 
tak til dem. 
 
Holdskydningen i 2020 blev desværre aflyst, til gengæld startede foreningen op med 
et nyt tiltag, Haglskydning for aspiranter til Haglskydeprøverne. Ankermand på dette 
blev Hans Pohl. Det skal nævnes at Tiset blev godkendt som prøvebane efter at 
Jægerforbundet indførte dette som krav for at afholde haglskydeprøve. Vi har fået 
tildelt en prøve i sommeren 2021. En stor tak til Hans for hans Indsats. 
 
Og nu lidt tilbage til Corona. Det lykkedes bestyrelsen at skaffe midler til at skabe 
aktiviteter for at bibeholde/genaktivere medlemmerne under Corona, derfor blev 
det besluttet at lave gratis skydning på haglskydebanen med både patroner og 
lerduer betalt. Der var i gennemsnit cirka 6000 patroner og lerduer til rådighed til 
hver skydedag.  
Og nu desværre lidt malurt i bægeret; forunderligt at der cirka blev brugt 1000 duer 
mindre hver gang end patroner, måske ikke så forunderligt alligevel når man kunne 
se at folk gå ud og lægge gratis udleverede patroner i bagagerummet på deres biler 
for derefter at komme og bede om en runde mere. Sagt helt for egen regning; Jeg 
håber de personer har det godt med det, de snyder jo kun sine skydekammerater, 
jeg selv synes det var fattigt gjort, og det fremmer ikke lysten at gøre endnu en 
indsats!!! 
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Men nu til lidt mere hyggeligt. Der var arbejdsdag den 23/08. Der dukkede 13 
personer op til dagen hvilket var flot taget i betragtning af situationen. Der blev 
arbejdet flittigt med diverse praktiske opgaver i foreningen denne dag. En stor tak 
skal lyde til de fremmødte. 
 
Nu er jeg ved at være ved beretningens ende for denne gang. Jeg har valgt ikke at 
genopstille som formand på grund af personlige årsager og vil derfor gerne benytte 
lejligheden for at takke den siddende bestyrelse for samarbejdet, men ikke kun 
bestyrelsen men også udvalgsformændene og den samlede medlemskare. 
 
Tak for ordet. 
 
 
 

 



Beretning fra flugtskydningsudvalget 2020 

Året startede med et planlægningsmøde i udvalget. Vi udarbejdede en vagtplan og fik 
aftalt hvordan året skulle forløbe. Vi kom kun lige igang før det hele blev lukket ned 
pga coronaen. TAH blev aflyst. Vi kom langsomt i gang igen hen over sommeren 
men med mange begrænsninger pga coronaen bl.a. var klubhuset lukket. Disse be
grænsninger blev accepteret og skydningerne gik fint. Vi fik tilskud til nogle gratisar
rangementer på skydebanen som vi havde søgt om. 
I september sluttede vi lørdagsskydningerne med pokalskydning. der blev skudt om 
alle pokaler. Nytårsskydningen blev også aflyst. 
Sportingbanen er kommet godt i gang og er blevet meget populær dog savnes en 
overbygning af standpladserne. 
Vi havde nogle få firmaskydninger/ polterabend 
Ialt havde vi 25 skydninger mod 60 året før 
Udvalget består af 17 hjælpere 
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle de hjælpere der har gjort muligt at gennemføre 
alle de arangenter vi har haft 
Hvis nogen har lyst til at give en hånd med i udvalget kan de henvende sig til mig 

Kurt Frost 
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Generalforsamling 

Subject: Generalforsamling 

From: christian poulsen <poulsen_19@hotmail.com> 

Date: 07-06-2021 09:58 
To: Tiset Jagtforening <mollevej@bbsyd.dk> 

Hej Jøren, jeg bliver nød til at melde pas på generalforsamlingen i aften af hensyn til hovedet. 
-Dog ser det ud til, at lægerne er kommet frem til noget som inden længe kan gøre, at jeg snart kan 
holde til en hel del mere, men den historie kan du lige få 11face to face" på et senere tidspunkt .... 

<jeg beklager, at jeg ikke kan komme, men helbredet går forud. 

her under er et lille skriv om året i TJU. 

Vi har i TJU lige som alle andre været udfordret af Corona. 

Vores ungdomsjagt blev bl.a. aflyst. 

Vi har dog forsøgt at få det bedste ud af det og holdt nogle små jagter, hvor vi var under 5 mand, i 
henhold til reglerne. 

-Yi har afholdt en kragejagt i september, hvor vi var tre mand. Vejret var perfekt, men kragerne 
udeblev. 

-Vi har afholdt to andejagter. Den første var uden resultat, men den næste gav en enkelt and og flere 
forbi skud. 

-så har vi afholdt en rævejagt, som ligeledes ikke gav noget vildt på paraden. 

-Vi har afholdt en havjagt som der var rift om at komme med på og resultatet blev en enkelt 
edderfugl. Tilbagemeldingerne som jeg har fået på denne dag har været særdeles gode. 

Vi har i år genetableret vores samarbejde med VOJ (Varde og Omegnsjagtforening), hvilket vil sige, at 
de får nogle pladser på vores ungdomsjagt, men vi ligeledes får nogle gæstepladser til 2 af deres ny 
jæger jagter. 

De har grundet corona ikke været på jagt ved os, men vi har haft 2 mand på jagt hos dem på en 
enkelt jagt. 
På selve jagter blev der på trods af silende regn, set og skudt en hel del snepper. 

Den anden jagt som VOJ havde inviteret os til, blev desværre aflyst. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle dem som har hjulpet TJU i det forgangne år. Det gælder alle dem 
som har hjulpet de nye jægere på skydebanen, til dem som har hjulpet med tips og tricks, samt dem 
som har hjulpet til med hunde, så vi har haft muligheden for at komme på jagt. 

Knæk& Bræk 
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Mandag den 7. juni 202·1. 
Resume. 
Rågereguleringsplan udsendes første gang primo april 2020. 

Rågeregulering i Haderslev Kommune er fortsat et ømtåleligt område, der forsøges reguleret af 
en bestemt personkreds. Disse er nu sat under pres fra flere medlemmer af Haderslev 
Jægerråd. Mest mulig jagt til medlemmerne i Danmark. Dette bør også gælde regulering af 
skadevoldende vildt generelt. 

16. apri12020 modtog jeg (Thomas Hansen) en mail fra formanden, Jørgen Hansen, der 
orienterede mig (Thomas Hansen) om at bestyrelsen havde valgt Finn Søgaard som ny 
repræsentant til Jægerrådet 

30. juni 2020: Tilbud fra Thomas Hansen på "skydebriller'' til en pris å kr. 15,00 pr. par. Brillerne 
er dog ikke sikkerhedsgodkendte. De sælges/udleveres derfor ikke hos Tiset Jagtforening til 
brug på flugtskydningsbanen eller til jagt. Tilbuddet blev afvist af en enig bestyrelse. 

Mandag den 6. juli 2020 Haderslev Jægerråd indstiller Finn Søgaard til Det Grønne Råd i 
Haderslev Kommune. 

Udarbejdelse af ny Samarbejdsaftale mellem Haderslev Jægerråd og Haderslev Kommune 
ultimo august 2020. Samarbejdsaftalen indgået og underskrevet primo 2021. 

Aftalepapir mellem reguleringskoordinatorerne indgået medio august 2020. 

Forud for møde i det grønne råd i Haderslev Kommune den 27. august. 2020, var der udsendt 
mødeindkaldelse som det tidligere medlem af det grønne råd ikke videresendte og ej heller selv 
deltog i mødet. 
Mødeindkaldelsen til mødet er sendt til Thomas Hansen, som ikke videresendte 
mødeindkaldelsen til undertegnede. Hvorfor mon ikke? 

Emne for mødet var bl.a. Orientering om den udførte ombygning af stryget ved Gram slot 

Fra: Helle Hartmann 
Sendt: 11. september 2020 11 :46 
Til: Johan Schmidt (iohan@kastvraa.dk) <johan@kastvraa.dk>; Jens Peter Nielsen 
(peter.kighoj@gmail.com) <peter.kighoj@gmail.com>; Jens Venøe Kjellerup 
<jvk@skovdyrkerne.dk>; 'Bent Karlsson' <Bent.karlsson1@outlook.dk>; Karen Raagaard 
(karenraagaard@mail.dk) <karenraagaard@mail.dk>; Martin Martinsen 
(m.martinsen@mail.tele.dk) <m.martinsen@mail.tele.dk>; Preben Nielsen 
(preben.n@stofanet.dk) <preben.n@stofanet.dk>; Thomas Hansen <tyskjagt@mail.dk>; Gitte 
Andersen (dinnaturvejleder@gmail.com) <dinnaturvejleder@gmail.com>; Mette Elstrup 
Steeman (mese@msj.dk) <mese@msi.dk>; Inge Gillesberg (igi@nst.dk) <igi@nst.dk>; Søren 
Rishøj Jakobsen <srja@haderslev.dk>; Christina Vedei-Birch Andersen <cvba@haderslev.dk> 
Cc: Karsten Wandall <kawa@haderslev.dk>; Kenn Meyhoff <keme@haderslev.dk> 
Emne: Forslag til referat af møde i Haderslev Kommunes Grønne Råd 
Kære medlemmer af Det Grønne Råd 
Jeg sender hermed et forslag til referat af vores møde den 27. august. Hvis I har forslag til 
rettelser/ændringer af referatet, kan de sendes til mig senest den 21. september. Hvis der kommer 
rettelser, sender jeg et revideret referat til jer derefter. 
Vedlagt: 
Udkast til referat 
Slides fra Kenn Meyhoffs orientering om stryget ved Gram Slotssø 
Slides fra Karsten Wandalis orientering om status for spildevandsplan og om Vandråd 
Venlig hilsen 
Helle Hartmann 
Natursagsbehandler 

tftf Haderslev 
-~Kommune 



Haderslev Kommune 
Teknik og Miljø 
Simmerstedvej 1 A, 1. sal - 61 00 Haderslev 
Direkte telefon: 74342152 
hhar@haderslev.dk 
www. haderslev .dk 

on 18-11-2020 09:30 
Hej Finn 

Mandag den 7. juni 202·1. 

Her kommer det forslag til referat som blev sendt ud efter møde d. 27. aug. i år og de bilag som var 
vedlagt. Da der ikke har været forslag om ændringer af referatet, er det også det endelige referat. 
Jeg vedlægger en medlemsliste, hvor du nu også står på. Jeg beklager at du ikke fik tilsendt 
invitationen til sidste møde - det skal vi nok gøre bedre til næste møde. 
Venlig hilsen 
Helle Hartmann 
Natursagsbehandler 

mf Haderslev 
·~·Kommune 
Haderslev Kommune 
Teknik og Miljø 
Simmerstedvej 1A, 1. sal- 6100 Haderslev 
Direkte telefon: 74342152 
hhar@haderslev.dk 
www.haderslev.dk 
11-09-2020 • Sagsident: 20/12132 • Sagsbehandler: Helle Hartmann 

Forslag til beslutningsreferat af møde den 27. august 2020 i Haderslev Kommunes Grønne 
Råd. 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Orientering om den kommende kommuneplan (Christina Vedei-Birch Andersen) 
4. Orientering om den udførte ombygning af strvget ved Gram slot (Kenn Meyhoff) 
5. Orientering om Naturbeskyttelseslovens §3 i relation til ønske om udstykning ved Årøsund Landevej (Helle 
Hartmann) 
6. Gensidig orientering (bl.a. status spildevandsplan, status vandråd, stier og stiplanlægning, hæfte om "bi-stand") 
7. Eventuelt 
8. Næste mødedato: Kommunen indkalder til næste møde. 
Mødedeltagere: Jens Peter Nielsen, Bent Karlsson, Karen Raagaard, Martin Martinsen, Preben 
Nielsen, Gitte Andersen, Mette Elstrup Steeman, Søren Rishøj Jakobsen, Christina Vedei-Birch 
Andersen, Kenn Meyhoff, Karsten Wandall, Helle Hartmann. 

Materiale til DJ repræsentantskabsmøde forventes at blive fremsendt primo september. Den 19. 
september 2020 i Vingsted Centeret. 
Thomas Hansen fik leveret materialet på bopælen ca. 7 dage før mødet. 

Jeg (Jørgen Hansen) er blevet gjort opmærksom på at der er sneget sig en misforståelse ind 
om hvem der er indstillet som delegeret til repræsentantskabsmødet 2020. 

Misforståelsen går på hvorvidt det er Thomas Hansen eller Finn Søgaard, begge fra Tiset 
Jagtforening, der er indstillet som delegeret fra i Haderslev Jægerråd. 

l henhold til §15, stk. 6, punkt 6 i jægerforbundets vedtægter blev Thomas Hansen indstillet på 
årsmødet i Haderslev Jægerråd. 

Søndag 14. marts 2021 21:50 mail fra Jens Hangaard Nielsen. Emne: Tællinger 
Hjortevildt. 
Til Christian Erik Thye <thye@bbsyd.dk>; Thomas Hansen TISET tyskjagt@mail.dk 
Ingen af de nævnte adressater har reageret ved at tage kontakt til hjortetællerne. 
Området er administrativt uhensigtsmæssigt tilrettelagt. 
Hej Finn. 



Mandag den 7. juni 202·1. 
Jægerrådet Haderslev udpeget ovenstående. Området omkring Haderslev kommune inddrager 
også nabokommunerne i de foreslåede tælleområder. Har du ideer til tællingerne er disse 
meget velkomne. 
Tak for mai/en. 
Mvh. 
Jens Hangaard 
40586458 

Sendt fra min iPad 

Den 18. mar. 2021 kl. 22.32 skrev Inge & Finn <ingefinn@os.dk>: 
Godaften Jens. 

Jeg henvender mig til dig som medlem af Haderslev Jægerråd, idet vi er flere, der ikke har fået 
informationer om eventuelle ændringer i metoden, som skal anvendes i forbindelse med 
hjortevildttælling d.å. 
Den backinggruppe for Sønderjylland, som er nævnt i din mail, hvem består den af? 

Jeg er blevet kontaktet af en af de hjortewildttællere, som har dettaget i en årrække, og han er 
frustreret over manglende informationer forud for eventuelle ændringer i personkredsen. 
Vil du klarificere, hvem der fremover kommer til at forestå hjortevildttællingerne? 
På forhånd tak. 
Håber ikke at denne henvendelse på nogen måde virker anmassende, hvilket ikke er eller har 
være hensigten. 

Med venlig hilsen 

Finn U. Søgaard 
Mobil: 40 26 04 41 
Fra: jenshangaard nielsen [mailto:jenshangaardnielsen@gmail.com] 
Sendt: 14. marts 2021 21:50 
Til: 
Emne: Tællinger Hjortevildt 

Kære alle. 

Jeg har skrevet til de personer, der fremgår af listen over backinggruppen for Sønderjylland. Je•g 
håber, at jægerråd formændene kan hjælpe i det videre forløb. Flere af tælle områderne krydser 
kommunegrænserne. 

Jeg har vedhæftet oplysningerne i denne mail. 
Mvh 
Jens Hangaard Nielsen 

25. marts 2021 
Udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer 
Bolig- og Planstyrelsen har anmodet kommunerne og en lang række organisationer om 
bemærkninger. 20. apri12021. 
Udsendt fra Haderslev Kommune på opfordring fra undertegnede til Det Grønne Råd. 
Sagsfremstilling Referat (haderslev.dk) 

Haderslev Kommune har fra Bolig- og Planstyrelsen modtaget udkast til vejledning for strategisk 
landsbyplanlægning med frist for fremsendelse af høringssvar senest 20. april2021. 

Teknik og Miljø har udarbejdet et administrativt udkast til høringssvar, som går på to 
kommentar. 
Første kommentar er, at man ønsker en inddragende proces i henhold Erhvervsministeren 
bemyndigelse til at fastsætte regler, som vil kunne benyttes til at sikre kvaliteten af den 
strategiske planlægning for landsbyer, herunder til at kunne tilpasse grundlaget for den 
strategiske planlægning på baggrund af de løbende erfaringer med planlægningen. 



Mandag den 7. juni 2021. 
Andet kommentar at der i vejledning nævnes der flere forskellige parameter som kunne 
indgå i analysen af den strategiske landsbyplanlægning. Det er en tung opgave for 
kommune at indsamle alle disse oplysninger. Derfor vil vi gerne opfordre staten til at 
stille de data som de har, til rådighed for kommunerne, og dermed være med til at 
opgraderer det datagrundlaget og vidensniveauet for kommunerne. 
Procedure 
• Udvalget for Plan og Miljø den 12. april2021 
• Landdistriktsudvalget den 14. april 2021. 
Indstilling 
Erhvervs- og Borgerservice, Teknik og Miljø, indstiller, at 
• der afgives et høringssvar til Planstyrelsen. 

Beslutning i Udvalget for Plan og Miljø den 12-04-2021 
Udvalget besluttede at sammenskrive forvaltningens forslag og Landdistriktsudvalgets forslag i 
et samlet høringssvar. 
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 14-04-2021 
Beslutning fra Udvalget for Plan og Miljø taget til efterretning. 
Bilag 
Høringsvar Planstyrelsen 

Offentlig høring af forslag til urørt skov 
Haderslev Kommune har modtaget vedhæftede høring af forslag til urørt skov fra 
Naturstyrelsen. 
Pamhule Skov 337 ha. 

Haderslev Jægerråd, april måned 2021. 
Haderslev Jægerråd fremsendte skrivelse til Haderslev Kommune 
Vedr. forslag til kommuneplantillæg 11-2017. Solenergianlæg i Haderslev Kommune. 

Rågeregulering maj 2021 gennemføres atter efter samlet plan, dog med støj på linjen. 

Webinar: 
Der er foreløbig otte webinarar med hvert sit relevante emne på bedding. 

Sådan får du lokalpolitisk indflydelse: 
Deltag i den politiske debat før kommunalvalget i november 2021. Læserbreve eller 
paneldebatter i partipolitiske foreninger. 

Vandmiljøet- hvorfor er det vigtigt for vildtet og jagten: 
Genetablering af vandløb til deres oprindelige forløb. Udsætning af fiskeyngel - gydepladser -
etablering af fisketrapper- grødeskæring, hvilke indflydelser har dette på afvanding og 
miljømæssige krav til vandløbskvaliteten m.m. 

Fredningssager: 



To: mollevej@bbsyd.dk 
Hundesport 
Regler om den frie marktræning gælder kun for A og B medlemmer. Øvrige kun iflg. aftale 
med hundeudvalget Gælder i perioden 1. januar til 15. april samt hele august måned. 
Område A og B på Arealkort er kun åben for marktræning ved særlige 
lejligheder/arrangementer fastsat af hundeudvalget, og/eller ved kontakt til hundeudvalget 
Område C og D er stadig åben for fri træning (se arealkort) 
Forslag - overstående ændres til: 
Hundesport 
Regler om den frie marktræning gælder kun for A og B medlemmer. 
Øvrige kun iflg. aftale med hundeudvalget 
Gælder i perioden 1. januar til 30. april samt fra 16. juli ti/15. september. 
Gælder hele foreningens arealer. 
Deltagelse til Agerhønsetælling i foråret tilbydes alle A & B medlemmer. 
Presset på foreningens arealer er ikke af samme størrelse. som da disse regler tidligere blev 
indført. 
Der er ikke så mange medlemmer der har hund længere. 

Med venlig hilsen/ Yours sincerely/ Mit freundlichen GrOBen 
Thomas Hansen 
Billeslund 2 
DK-6510 Gram 
+4521436025 
Forslag til generalforsamlingen 
5 af 5 28-05-2021 10:54 

Forslag til Generalforsamling 2021 i Tiset Jagtforening af Anders Pedersen 
1. Tilføjelse af et nyt billigere kontingent udelukkende med ret til at skyde på 
flugtskydningsbanen uden at være medlem af Danmarks Jægerforbund. 
2. Udmeldelse af Danmarks Jægerforbund. 

Forslag stillet til generalforsamlingen hosTiset Jagtforening den 7. juni 2021. 
Forslagsstiller: Finn Søgaard, bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsesmedlemmer fritages for kontingentbetaling fra det 2. år af deres valgperiode. indtil 
de udtræder af bestyrelsesarbejdet. eller indtil der indsættes suppleant. Suppleanter kan ikke 
fritages for kontingent. 
Udvalgsformænd, der ikke samtidig er medlem af bestvrelsen. betaler halv kontingent fra det 
2. år af deres valgperiode. indtil de udtræder som udvalgsformand, eller indtil der indsættes 
suppleant. Suppleanter kan ikke fritages for kontingent. 
Motivation for det fremsatte forslag: Der er ingen former for ydelser til den frivillige stab, der 
trækker det store læs for at drive Tiset Jagtforenings aktiviteter. Det er som regel 
Tordenskjolds soldater, der yder arbejdsindsatsen i Tiset Jagtforening. 
Ved ovennævnte fremgangsmåde vil de valgte kunne vise deres indsats og engagement i det 
første år af deres valgperiode. 
Såfremt de stillede forslag nyder fremme hos generalforsamlingen, vil dette kunne medføre 
et større engagement i foreningsarbejdet blandt medlemmerne. Kontingentfritagelsel
halvering vil ligeledes anspore eller være incitament til, at flere medlemmer stiller op til valg 
på den årlige generalforsamling, når der skal vælges medlemmer til bestyrelsen/udvalg. 



Bolig- og Planstyrelsen 
hoeringplan@erst.dk 

15. april2021 • Sagsident 21/6040 • Sagsbehandler: Mie Søgaard Rasmussen 

Haderslev 
Kommune 

Haderslev Kommune 

Teknik og Miljø 
Simmerstedvej lA, 1 
6100 Haderslev 

www.haderslev.dk 

Dir. tlf. 7 4342216 
msra@haderslev.dk 

Høringssvar i forbindelse med udkast til Vejledning for Strategisk landsbyplanlægning 

Haderslev Kommune har fra Bolig- og Planstyrelsen modtaget udkast til Vejledning for strategisk 
landsbyplanlægning. 

Haderslev kommune har tre bemærkninger til arbejdet omkring planlægning af den strategiske 
landsbyplanlægning. 

Udviklingen i landsbyer har gennem mange år stået stille i de fleste områder af Danmark. Dette kan der 
være mange grunde til, såsom blandt andet urbanisering og erhvervsudvikling. 

Det er dog meget vigtigt, at der i de lokalsamfund, hvor der er et ønske om at udvikle sig, også er en 
mulighed for dette. 

Udviklingen af et lokalsamfund er typisk meget afhængig af de personer, der bor i den konkrete landsby. 
Af denne grund er det svært at lave centrale strategier, der passer til det enkelte samfund. 

Udviklingen skal ske i samarbejde med de lokale foreninger og borgere i et konkret område. 

Når den strategiske planlægning foregår gennem kommuneplanen, er det meget langsommeligt, da den 
kun revideres hvert 4. år, og hvis der skallaves tillæg til kommuneplanen. så er dette også et større 
arbejde. 

Der bør laves nogle muligheder for at skabe en større fleksibilitet og dynamik, så det bliver nemmere for et 
lokalsamfund at skabe udvikling. 

Der ønskes mere fleksibilitet og råderum for kommunen til at give enkelte tilladelser til udstykningsgrunde, 
og ikke kun i form af huludfyldning i en mere naturlig landsbyafgrænsning. Ønsket er at kunne udvide 
landsbyafgrænsningen, som fx også muliggør byggegrunde i kanterne af landsbyen. Det vil give 
landsbyerne flere valgmuligheder for byggegrunde på forskellige placeringer og dermed give mulighed 
for hurtigere at kunne agere på ønsker til bosætning i landsbyerne. 



Haderslev 
Kommune 

l Lovgivningen gives Erhvervsministeren en bemyndigelse til at fastsætte regler, som vil kunne benyttes til 
at sikre kvaliteten af den strategiske planlægning for Landsbyer, herunder til at kunne tilpasse grundlaget 
for den strategiske planlægning på baggrund af de Løbende erfaringer med planlægningen. Haderslev 

Kommune vil opfordre til. at såfremt Erhvervsministeren vil gøre brug af denne beføjelse, at der først 

etableres en proces med Kommunernes Landsforening og relevante aktører, før ændringen bliver et krav i 
den kommunale planlægning. 

l vejledning nævnes der flere forskellige parametre, som vil kunne indgå i analysen af den strategiske 
Landsbyplan lægning. Det er en tung opgave for en kommune at indsamle alle disse oplysninger. Derfor vil 

vi gerne opfordre staten til at stille eksisterende data til rådighed for kommunerne, og dermed være med 

til at opgradere datagrundlaget og vidensniveauet for kommunerne. Dette kunne fx være på områder som 
prisudviklingen inden for Lokalområder og niveauet af mobildækning rundt om i Landet. Staten har allerede 

disse oplysninger i forbindelse med andre opgaver. 

Haderslev Kommune ser frem til den fremtidige dialog og arbejde med den strategiske Landsbyplan læg
ning. 

Venlig hilsen 

Benny Bonde Bent Kloster 
Formand for Udvalget for Plan og MiYø Formand for Landdistriktsudvalget 



Forslag stillet til generalforsamlingen hos Tiset Jagtforening den 7. juni 2021. 

Forslagsstiller: Finn Søgaard, bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsesmedlemmer fritages for kontingentbetaling fra det 2. år af deres valgperiode, indtil 
de udtræder af bestyrelsesarbejdet, eller indtil der indsættes suppleant. Suppleanter kan ikke 
fritages for kontingent. 

Udvalgsformænd, der ikke samtidig er medlem af bestyrelsen, betaler halv kontingent fra det 
2. år af deres valgperiode, indtil de udtræder som udvalgsformand, eller indtil der indsættes 
suppleant. Suppleanter kan ikke fritages for kontingent. 

Motivation for det fremsatte forslag: Der er ingen former for ydelser til den frivillige stab, der 
trækker det store læs for at drive Tiset Jagtforenings aktiviteter. Det er som regel 
Tordenskjolds soldater, der yder arbejdsindsatsen i Tiset Jagtforening. 

Ved ovennævnte fremgangsmåde vil de valgte kunne vise deres indsats og engagement i det 
første år af deres valgperiode. 

Såfremt de stillede forslag nyder fremme hos generalforsamlingen, vil dette kunne medføre 
et større engagement i foreningsarbejdet blandt medlemmerne. Kontingentfritagelsel
halvering villigeledes anspore eller være incitament til, at flere medlemmer stiller op til valg 
på den årlige generalforsamling, når der skal vælges medlemmer til bestyrelsen/udvalg. 



Til Det Grønne Råds medlemmer 

11-09-2020 • Sagsident: 20112132 ·Sagsbehandler: Helle Hartmann 
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Forslag til beslutningsreferat af møde den 27. august 2020 i Haderslev Kommunes Grønne 
Råd. 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Orientering om den kommende kommuneplan (Christina Vedel-Birch Andersen) 
4. Orientering om den udførte ombygning af stryget ved Gram slot (Kenn Meyhoffi 
5. Orientering om Naturbeskyttelseslovens §3 i relation til ønske om udstykning ved 

Årøsund Landevej (Helle Hartmann) 
6. Gensidig orientering (bl.a. status spildevandsplan, status vandråd, stier og 

stiplan lægning, hæfte om "bi-stand") 
?. Eventuelt 
8. Næste mødedato 

Mødedeltagere: Jens Peter Nielsen. Bent Karlsson, Karen Raagaard, Martin Martinsen, Preben 
Nielsen, Gitte Andersen, Mette Elstrup Steeman, Søren Rishøj Jakobsen, Christina Vedel-Birch 
Andersen, Kenn Meyhoff, Karsten Wandall. Helle Hartmann. 

Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Rækkefølgen af punkter ændres og Karsten W andalL afd. leder for Miyøafdelingen, 
deltager. Dagsorden godkendes . 

2. Meddelelser 
Der er afbud fra Inge Gitlesberg (NST) og Jens Venø Kjellerup (Skovdyrkerne Syd). Karen 
Raagaard er ny deltager i Det Grønne Råd for Dansk Ornitologisk Forening og Bent 
Karlsson er ny deltager for Danmarks Naturfredningsforening . 

3. Orientering om den udførte ombygning af stryget ved Gram slot 
Kenn Meyhoff fortalte om processen fra den første omlægning af stryget i 2014 til den 
nyligt afsluttede ændring i 2020. Indløbet til søen er nu ændret. der er lavet dobbeltprofil i 
vandløbet og vandløbsbunden er igen hævet til det oprindeligt projekterede niveau. 



Haderslev Kommune 

Christian X's Vej 39 

6100 Haderslev 

Vedr. forslag til "Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 11-2017, Solenergianlæg i Haderslev Kommune". 

Danmarks Jægerforbund v/Haderslev Jægerråd anerkender behovet for etablering af nødvendige 

anlæg til vedvarende energi i Haderslev Kommune. l forhold til de udpegede områder har 

Haderslev Jægerråd følgende kommentarer: 

For det første undrer det, at Naturbeskyttelseslovens §17 omkring skovbyggelinjer vedrørende 

afstanden på 300 m fra nybyggeri til skovbryn ikke respekteres i forslaget. Det gælder især for 

områderne 10.40.TA.OS Teknisk anlæg ved Rovstrup/Krejsel og 10.40.TA.04 Teknisk anlæg ved 

Rovstrup/Krejsel, Haderslev, samt 16.10.TA.03 Teknisk anlæg ved Bevtoft og i mindre grad 

14.21.TA.01 Teknisk anlæg ved Kastvrå og 15.20.TA.02 Teknisk anlæg vedStyding. 

For det andet undrer det, at der på s. 3 under "Retningslinjer og redegørelse" står: "l det åbne land 

skal anlæggene som udgangspunkt placeres på landbrugsarealer uden natur-, landskabs- eller 

kulturhistoriske interesser. Store hegnede anlæg må ikke enkeltvis eller ved flere enkeltliggende 

anlæg skabe barrierer for vildtets passage i landskabet. Beplantning skal afskærme anlæggene i 

forhold til naboer, veje og øvrige interesser i det åbne land". 

Haderslev Jægerråd er af den opfattelse, at anlæg af denne type og med det beskrevne omfang vil 

konflikte med natur og landskabsinteresser på alle de udpegede lokaliteter. 

Haderslev Jægerråd vil dog afslutningsvis rose forslaget for, at der på s. 4 og S er tydelige 

beskrivelser af, hvordan vildtets frie bevægelighed sikres gennem brede faunapassager samt 

beskrivelsen med flere hensyn til fremme af biodiversiteten i anlæggene. 

Venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund, Haderslev Jægerråd 

PC Gade 

Medlem af Haderslev Jægerråd 



Forslag til generalforsamling 

Subject: Forslag til generalforsamling 
From: Thomas Hansen <hunterschoice@mail.dk> 
Date: 05-05-202113:34 
To: Tiset Jagtforening <tisetjagtforening@stofanet.dk>, Jørgen Hansen <mollevej@bbsyd.dk> 

Forslag: 

Medlem af Haderslev kommunale Jægerråd. 

Tiset Jagtforenings repræsentant til Haderslev kommunale Jægerråd vælges på 
generalforsamlingen. ?1;,,..., .>v; c-<r- øf 

Valgperioden er 2 år, og kan genvælges. 

Med venlig hilsen/ Yours sincerely l Mit freundlichen GrUBen 

Thomas Hansen 
Billeslund 2 
DK-6510 Gram 

+4521436025 



Forslag til generalforsamling 

Subject: Forslag til generalforsamling 
From: Thomas Hansen <hunterschoice@mail.dk> 
Date: 05-05-202113:12 
To: Tiset Jagtforening <tisetjagtforening@stofanet.dk>, Jørgen Hansen <mollevej@bbsyd.dk> 

Trækjagt 
Trækjagt på vadefugle, duer, ænder, gæs, krager og skader med haglbøsse, må du som A-medlem drive 
på foreningens samlede arealer, undtaget skovarealer. 

Forslag -ovenstående ændres til: 

Fuglejagt 
Jagt på vadefugle, duer, ænder, gæs, krager og skader med haglbøsse, må du som A-medlem drive på 
foreningens samlede arealer, undtaget skovarealer. 

Det giver mulighed for at skyde f.eks. ænder der ligger i kanalerne, eller f.eks. at pOrsche sig ind på gæs 
der står i engene. Denne jagtform er ikke trækjagt 

Med venlig hilsen/ Yours sincerely/ Mit freundlichen GrU&en 

Thomas Hansen 
Billeslund 2 
DK-6510 Gram 

+4521436025 



Forslag til generalforsamling 

Subject: Forslag til generalforsamling 
From: Thomas Hansen <hunterschoice@mail.dk> 
Date: 05-05-202113:19 
To: Tiset Jagtforening <tisetjagtforening@stofanet.dk>, Jørgen Hansen <mollevej@bbsyd.dk> 

Regler for andejagt/trækjagt: 
Forbud 
Udover beskrevne regler for andejagt under kategorien A-medlemmer skal nævnes, at det ikke er tilladt at 
drive andejagt tættere end 200 meter fra følgende vandhuller: 

"Asdalgab" på område C nord for Asdalgård. 
"Bundgaardsøen" på område C på Jens Chr. Holms areal syd for Ribelandevej. 
"Lykkeshul" på område B på arealet bag skydebanen. 
"Søen på bakken" bag Anton Skov i område C. 

Forslag til ændring,;_ 

Regler for andejagt/trækjagt: 
Forbud 
Udover beskrevne regler for andejagt under kategorien A-medlemmer skal nævnes, at det ikke er tilladt at 
drive andejagt tættere end 200 meter fra følgende vandhuller: 
"Asdalgab" på område C nord for Asdalgård. 
"Bundgaardsøen" på område C på Jens Chr. Holms areal syd for Ribelandevej. 
"Lykkeshul" på område B på arealet bag skydebanen. 
"Søen på bakken" bag Anton Skov i område C. 
Ovenstående forbud gælder indtil afholdelse af sidste klapjagt, eller til der ikke længere 
afholdes jagt i dette område, derefter må A-medlemmer drive andejagt på hele 
foreningens arealer. 

"Søen på bakken" bag Anton Skov i område C. Denne er først taget med i reglerne for nyligt uden at 
informere medlemmer om dette på forhånd eller på en generalforsamling. Fremover bør disse ændringer 
foregå på en generalforsamling. 
Hvad er begrundelsen for denne indskrænkning af jagten for foreningens A-medlemmer? Vi 
betaler for at kunne jage. 

Med venlig hilsen/ Yours sincerely/ Mit freundlichen GrUBen 

Thomas Hansen 
Billeslund 2 
DK-6510 Gram 

+4521436025 



Forslag til generalforsamling 

Subject: Forslag til generalforsamling 
From: Thomas Hansen <hunterschoice@mail.dk> 
Date: 05-05-202113:23 
To: Tiset Jagtforening <tisetjagtforening@stofanet.dk>, Jørgen Hansen <mollevej@bbsyd.dk> 

Lodsejere 
En lodsejer har som C medlem samme rettigheder som et A-medlem, men i 2013 blev der åbnet for 
lodsejernes mulighed for at drive bukkejagt hvert år, hvis de ønsker det. Dette skal dog meddeles til 
formanden inden 1. maj og alle er omfattet af alle øvrige regler i foreningen. 

Forslag: 
Lodsejere 
En lodsejer har som C medlem samme rettigheder som et A-medlem, men i 2013 blev der åbnet for 
lodsejernes mulighed for at drive bukkejagt hvert år, hvis de ønsker det. Dette skal dog meddeles til 
formanden inden 1. maj og alle er omfattet af alle øvrige regler i foreningen. 
Øvrige medlemmer oplyses om lodsejere der benytter muligheden for at være C-medlem 
med A-rettigheder, og hvem af disse der tildeles bukkejagt. 

Med venlig hilsen/ Yours sincerely/ Mit freundlichen GruBen 

Thomas Hansen 
Billeslund 2 
DK-6510 Gram 

+4521436025 



Forslag til generalforsamlingen 

Subject: Forslag til generalforsamlingen 
From: Thomas Hansen <hunterschoice@mail.dk> 
Date: 05-05-202113:08 
To: mollevej@bbsyd.dk 

Hundesport 
Regler om den frie marktræning gælder kun for A og B medlemmer. Øvrige kun iflg. aftale med 
hundeudvalget Gælder i perioden 1. januar ti115. april samt hele august måned. 
Område A og B på Arealkort er kun åben for marktræning ved særlige lejligheder/arrangementer fastsat af 
hundeudvalget, og/eller ved kontakt til hundeudvalg et. 
Område C og D er stadig åben for fri træning (se arealkort) 

Forslag - overstående ændres til: 

Hundesport 
Regler om den frie marktræning gælder kun for A og B medlemmer. 
Øvrige kun iflg. aftale med hundeudvalget 
Gælder i perioden 1. januarti130. april samt fra 16. juli ti115. september. 
Gælder hele foreningens arealer. 
Deltagelse til Agerhønsetælling i foråret tilbydes alle A & B medlemmer. 

Presset på foreningens arealer er ikke af samme størrelse, som da disse regler tidligere blev 
indført. 
Der er ikke så mange medlemmer der har hund længere. 

Med venlig hilsen/ Yours sincerely/ Mit freundlichen GrUBen 

Thomas Hansen 
Billeslund 2 
DK-6510 Gram 

+4521436025 



Forslag stillet til generalforsamlingen hos T iset Jagtforening den 7. juni 2021. @ 
Forslagsstiller: Finn Søgaard, bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsesmedlemmer fritages for kontingentbetaling fra det 2. år af deres valgperiode, indtil 
de udtræder af bestyrelsesarbejdet, eller indtil der indsættes suppleant. Suppleanter kan ikke 
fritages for kontingent. 

Udvalgsformænd, der ikke samtidig er medlem af bestyrelsen, betaler halv kontingent fra det 
2. år af deres valgperiode, indtil de udtræder som udvalgsformand, eller indtil der indsættes 
suppleant. Suppleanter kan ikke fritages for kontingent. 

Motivation for det fremsatte forslag: Der er ingen former for ydelser til den frivillige stab, der 
trækker det store læs for at drive Tiset Jagtforenings aktiviteter. Det er som regel 
Tordenskjolds soldater, der yder arbejdsindsatsen i Tiset Jagtforening. 

Ved ovennævnte fremgangsmåde vil de valgte kunne vise deres indsats og engagement i det 
første år af deres valgperiode. 

Såfremt de stillede forslag nyder fremme hos generalforsamlingen, vil dette kunne medføre 
et større engagement i foreningsarbejdet blandt medlemmerne. Kontingentfritagelsel
halvering villigeledes anspore eller være incitament til, at flere medlemmer stiller op til valg 
på den årlige generalforsamling, når der skal vælges medlemmer til bestyrelsen/udvalg. 
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