1. Valg af dirigent, formanden foreslår Erling Tychsen.
a. Erling blev valgt
2. Valg af 2 stemmetællere:
a. Valgt: Tommi Pedersen og Svenne.
3. Beretning for 2019 ved formanden:
a. Spørgsmål til beretningen:
i. Knud Boysen spørger om dem der var til flugtskydningen, var de samme som dem
der deltog på havjagten, da det jo ville forklare den gode træfprocent.
4. Erling beretter om Jægerrådsmøde, nyt er at der kan søges tilladelse til natsigter ved regulering af
mårhunde. Der er pt nedlagt 20 mårhunde i tønder området. Der opfordres til at deltage i
reguleringen. I marts måned er der Kredsmøde i Jels, deltagelse koster 175,- kr. Erling opfordrer alle
til at deltage i kredsmødet. Erling opfordrer til at én overtager hans plads i repræsentantskabet.
a. Erling beretter at DJ siger klart nej til arealbegrænsningen for jagt på kronvildt.
b. Hans P. Boldt beretter om nedlagte og trafikdræbte i kredsen
i. Dåvildt nedlagt: 28 hjorte – 27 Dåer - 31 kalve
ii. Dåvildt Trafikdræbt: 6 hjorte 6 dåer og 2 kalve.
iii. Kronvildt nedlagt: 70 hjorte heraf 21 spidshjorte – 73 hinder – 82 kalve
iv. Kronvildt trafkdræbt: 8
v. Skudt med hagl: 1
c. Hans P. Opfordrede formanden til at søge om vi ikke igen kan få Tved nord med i
rågereguleringen, som vi før har haft det. Formanden kvitterede og sagde, at der blev
presset på herfor. I øvrigt meddelte han at sygehus Sønderjylland selv, igen, har lagt billet
ind på reguleringen ved sygehuset.
5. Der er ingen indkomne forslag
6. Broder aflægger regnskabet, samtidig undskylder han for det sene fremmøde, grundet fremstilling
af oksehalesuppe og tildeler sig selv en bøde i form af en omgang til forsamlingen.
a. Spørgsmål og kommenterer til regnskabet:
i. Thomas kommenterer at i 18 var vi færre medlemmer end i 19, så hvorfor faldet i
kontingetindtægterne. Broder forsvarer det med at det er forskydning i forhold til
indberetninger.
ii. Thomas spørger endvidere hvorfor gebyr og porto er steget, dette skyldes iflg.
Kasseren forhøjelser fra Sydbanks side samt at vi betaler gebyr for bl.a Mobilepay.
7. Valg af formand:
a. Ingolf genvalgt
8. Valg af best.medlem Finn Pedersen:
a. Finn blev genvalgt.
9. Valg af best.medlem Finn Frederiksen:
a. Finn blev genvalgt
10. Valg af suppleant, Dorte laursen ønsker ikke genvalg, Thomas Sørensen er forestillet og vælges ind.
11. Valg af suppleant Jens Hansen, modtager genvalg.
12. Valg af revisorer, Hans P. Boldt og Svend E. Lilleøre genvælges.
13. Valg af revisosuppleant, Anne Jürgensen vælges ind.
14. Valg af fanebærer, H.P. Boldt genvælges.
15. Valg af fanebærersuppleant, Thorkils Thomsen genvælges.
16. Evt. Mårhunde jæger, Anne beder om tilskud til betaling af foder, dette bevilges.

17. Thorkild Thomsen udnævnes som æresmedlem af Tønder Jagtforening, som hæder for mere end
60 år medlemskab.
18. Thorkild beretter at han blev medlem året efter han indgik ”kontrakt” med hans hustru og at han
har været opsynsmand under jagten i kogene og har været med til at ”køre” flere formænd ned.
Thorkild kvitterer ved at give en omgang til forsamlingen og insisterede på at give den første, da
han kom før end kasseren.
19. Formanden beretter om et indkommet forslag der går på om vi skal ændre kravet om at der kun må
nedlægges seksendere under bukkejagten, dette drøftes af bestyrelsen, John kommenterer at det
klart er bestyrelsens ansvar.
20. Niels gav en opfordring til at nye jægere melder sig til hagjagtsturen.
21. H.P Boldt opfordrer foreningen til at starte schweisshundetræning, vi mangler virkelig nye kræfter i
området.
a. Ib kommenterer dette, han ønsker at H.P Boldt kommer en aften og fortæller om arbejdet
og kravene til schweisshunde uddannelsen. Michael Schlütter spørger om det er et krav at
hunden skal have stamtavle, dette er ikke længere et krav meddeler Hans Peter Boldt.
b. Knud Boysen spørger om nogen måske holder sig væk fordi der er en del økonomi i det og
om det holder folk tilbage fra at starte op. H.P fortæller at det absolut kun er lysten der
driver værket. Knud mener mere omkostninger til bil, hund, prøver m.m

