
Stenderup og omegns Jagtforening. 

Æresmedlem Peter Emil Andersen har lavet et kæmpearbejde med at samle foreningens historie. 

Vi vil i den kommende tid bringe foreningens historie - i 3 afsnit. 

 

En kæmpestor tak til Peter Emil. 

 

 

Efter at skydebanen blev et større og større aktiv blev navnet ændret til det nu værende 

 

Urlev-Stenderup og omegns jagtforening. 

 

Stenderup og omegns jagtforening er stiftet i 1943, en kreds af jægere i Urlev og Stenderup Sogne 

var enedes om, at det var tid at starte en lokal jagtforening. 

Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 6. December 1943 i Stenderup. 

Der blev lavet love og vedtægter for foreningen, og i dem stod der blandt andet, foreningens formål 

er, at bevare og forøge vildtbestanden, ved anvendelse af alle hertil tjenlige midler, samt 

hensynsfuld jagt, og indførelse af særfredninger, samt fjernelse af omstrejfende hunde og katte, 

samt bekæmpelse af rovvildt og forfølgelse af krybskytter. 

Som medlem af foreningen kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, som er grundejer og er 

i bosat Stenderup Sogn eller omegn, eller jagtlejer samme sted. 

 



 
 

På billedet ses bla. Skytten: Knud V Hansen, med ryggen til: Kaj Schou 

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i 

første halvdel af september, og indvarsles med 8 dages varsel i de lokale blade, eller gennem kort 

eller brev til hvert medlem. Ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen bestemmer det, eller 

når 10 ordinære medlemmer skriftligt begærer det til formanden, beslutning er gældende med 

almindeligt flertal. 

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning for det forgangne år ved en 

orientering. Regnskabet forelægges og begge dele godkendes. Der vælges bestyrelsen for 1 år ad 

gangen, der vælges 5 mand, som så vælger hvem der skal være formand, kasserer m. v. Der vælges 

ligeledes suppleant(er), samt revisor. Der fastsættes kontingent for det kommende år. Særfredninger 

kan ligeledes fremlægges og vedtages. Forslag som ønskes vedtaget skal afleveres skriftligt til 

formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen, vedtagelse sker når 2/3 af de fremmødte 



stemmer for. 

Et hvert medlem af foreningen er pligtig til at melde til bestyrelsen om ulovlig jagt, herunder jagt 

uden Jagtkort, samt være behjælpelig med tilvejebringelse af beviser til sagen, og være vidne i en 

eventuel retssag, i tilfælde hvor det er overtrædelse af regler som er forenings bestemt, hæfter 

vedkommende over for jagtforeningen. 

Det vedtages at indmelde jagtforeningen med dennes ordinære medlemmer i Dansk Jagtforening. 

 

 
 

Skytten urmager Niels Christensen Hedensted, Bent Justesen Daugård, Kaj Schou, Ukendt, 

Henning Nielsen Glud 

 

Således vedtaget og godkendt på stiftende generalforsamling i Stenderup den 6-12-1943. 

Til bestyrelsen valgtes følgende: 

Niels Jensen, Rasmus Ladegaard, J. O. Christensen, Holger Petersen og Peter J. From, til revisor 

valgtes Peder Jacobsen. 

Den 12-12-1943 afholdt man en fællesjagt i Sdr. Aldum og Stenderup området, indbudt til jagten 

var jagtkonsulent Lars Helmers Solskov og Overbetjent Rasmussen Horsens, efter jagten mødtes de 

20 jægere på Bjerre Kro til fællesspisning. Herefter afholdt bestyrelsen møde, hvor Peter J. From 

blev valgt til formand, og købmand Niels Jensen blev valgt som kasserer og sekretær.  

Den 26-5 1944 blev den første ordinære generalforsamling afholdt, ved valg til bestyrelse udtrådte 

Holger Petersen, og nyvalgt blev Jørgen Jørgensen, her blev det vedtaget, at frede fasanhøns, hare 

fredes i december, og hare under 4 pund måtte ikke skydes, agerhøns fredes når flokken når ned på 



7 stk. Englandskjær fredes totalt, dog afholdes der 2 fællesjagter, endvidere blev der valgt 2 mand 

Sigurd Sørensen og Niels Jensen, til at formidle/udlægge GIFTÃ†G. Det blev ligeledes vedtaget at 

afholde en fest med damer til efteråret, hvor Baron Rosenkrans Ørumgaard ville vise en film, efter 

generalforsamlingen fortalte Baron Rosenkrans om sine jagtoplevelser i Kanada (Canada). 

Jagtforeningen fik fra lodsejerne i Englandskjær (Brå Mose) overdraget jagtretten, og 1. august 

1944 mødtes ca. 20 jægere til andejagt i mosen, jagtkonsulent Helmers var indbudt som gæst, der 

blev skudt 5 ænder, som på den efterfølgende auktion indbragte 42 kr. Ællingerne var for små, og 

kom ikke på vingerne. Den 7-10-1944 kl. 9 afholdes der fællesjagt i mosen, efter jagten mødes man 

på Bjerre Kro til spisning, og Baron Rosenkrans viser en film. 

Generalforsamling 26-5-1945, der var mødte 13 af foreningens 28 medlemmer, formand Peter J. 

From aflagde beretning, og i kasserens fravær (udmeldt af foreningen) var det revisor Peder 

Jacobsen, som fremlagde regnskabet, der balancerede med 468,08 kr. og kassebeholdningen var 

223,48 kr. begge dele blev godkendt. Til bestyrelsen genvalgtes Peter J. From og Rasmus 

Ladegaard, nyvalgt blev H. J. Nielsen, Rasmus Kragh og Harry Hansen, kontingent for det 

kommende år blev fastsat, ordinært medlem 6 kr. B medlemmer 3 kr. særfredningerne som tidligere 

blev fastholdt , 2 personer blev idømt hver en bøde på 10 kr. for krænkelse af jagten i Mosen. 

Bestyrelsesmøde den 20-2-1946, her blev det vedtaget at indkøbe 15 stk. 5 ugers fasankyllinger a 8 

kr. og 50 stk. fasanæg a 1,60 kr. som skulle udruges hos Agner Sørensen Braaskov, det blev også 

besluttet at jagtkonsulent Mortensen Silkeborg, skulle komme til Bjerre Kro den 3-4-1946, og 

afholde foredrag om jagthunden og dens dressur. 

Den 22-1-1947 var der arrangeret foredrags/filmaften ved jagtkonsulent Helmers, han gav en 

orientering om de forskellige ting der rørte sig, bla. i Hovedforeningen, herefter viste han den 

nyeste farvefilm, fremstillet på Kalø (hovedforeningens domicil). 

Bestyrelsesmøde den 5-7-1947, her enes man om, at fremlægge en Ændring af vedtægter, så 

bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, efter lodtrækning skulle første år afgå 3, Rasmus Ladegaard, 

Rasmus Kragh og Hans Hansen. 

Generalforsamlingen den 17-7-1947, på mødet vedtages Ændringen. Under eventuelt var der et 

medlem som besværede sig over formanden og vognmand Christensen, for at have krænket 

jagtretten i Englandskjær, foreningen enes om at idømme den hver en bøde på 10 kr. som skal gå til 

udsætning af et par ænder i mosen. 

Der bliver 1 time senere afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige vedtagelse af 

ændringen, bliver vedtaget enstemmigt. Herefter valg af bestyrelse, genvalg til Hans Hansen, og 

nyvalgt blev Emil Pedersen og Smed Karl Hansen. Sluttelig konstituerede bestyrelsen sig, med 

Hans Hansen som formand, og Jørgen Jørgensen som kasserer. 

Bestyrelsesmøde den 1-7-1948, her udfylder man ansøgningsskema til Dansk Jagtforening om 

tilskud til foreningens aktiviteter, herunder udsætning af ænder, fasaner, agerhøns og harer. Man 

enes også om at arrangere en udflugt, man skulle starte i Ranbøldal, og videre til Vorbasse 

agerhønsefarm, og slutte med at se Vandel Flyveplads, Karl Hansen foreslog, at man udbetalte 50 

Øre for hvert par krage og skadeben, det blev vedtaget til gavn for vildtet. 

Bestyrelsesmøde den 8-7 1949, her blev der udfyldt ansøgningsskema igen, og det blev vedtaget, at 

der skulle forsøges at afholde flugtskydning i sidste halvdel af august. Den 17-7 blev der afholdt 

træningsskydning, der mødte ca. 20 medlemmer, og der var fra de mødte stemning for at holde en 

præmieskydning i september. Det skal lige bemærkes at flugtskydning ellers foregik på Kreds plan, 

det var således Kredsen som havde en kastemaskine, som foreningen kunne låne. Så dette må anses 

for at være starten på flugtskydning i Urlev Bakker for jagtforeningen.  



Bestyrelsesmøde 24-8-1949, her enes man om at afvikle en Holdkapskydning med 

naboforeningerne, med tilhørende pokal udsat af foreningen, indbydelse gik ud til følgende 

foreninger, Løsning, Nebsager-Bjerre, Stouby, Ølsted, Klakring, Barrit, Glud og Raarup, indskud til 

hovedskydning blev fastsat til 5 kr. man enes også om reglerne for pokalen, den blev ejendom, hvis 

den blev vundet af samme forening 3 år i træk, eller 5 gange i alt, et hold skulle bestå af de 3 bedste 

resultater fra hver deltagende forening. (De første 2 år var det Rårup som vandt). 

Bestyrelsesmøde 16-4-1951, her blev det vedtaget, at man skulle betale 1 kr. pr par krage og 

skadeben, og at formanden skulle kontakte jagtkonsulent Langvad Jensen, og bede denne på 

kredsmødet, fremlægge forslag om fredning af fasanhøns i hele Vejle Amt. 

Generalforsamling 11-10-1951, til bestyrelsen var der nyvalg til Kaj Schou, og kontingentet blev 

fastsat til 8,65 for ordinære, derudover vedtog man at bibeholde eksisterende særfredninger. 

Bestyrelsesmøde den 9-6-1952, Kaj Schou blev valgt til formand, og Johannes Nielsen til kasserer, 

kontingentet var i Øvrigt nu steget til 10 kr. for ordinære medlemmer, ligeledes i 1952 blev det 

vedtaget, at der skulle betales 15 kr. i bøde, for at skyde en fasanhøne, det er nogle andre priser, end 

dem vi kender i dag , der var også vedtaget at foreningen skulle arrangere en udflugt til Kalø, den 

var nu fastsat til 29-6-1952. 

Generalforsamling 17-11-1953, formanden Kaj Schou kunne berette om et godt år for foreningen, 

en god medlemsfremgang så der nu var 36 ordinære og 8 lokale medlemmer, han fik på mødet 

mandat til indkøb af fasaner til udsætning, han sluttede med at opfordre medlemmerne, til at sørge 

for foderpladser til stamvildet, såfremt der kom en hård vinter. Kasser Johannes Nielsen fremlagde 

regnskabet, som viste en kassebeholdning på 287 kr. under eventuelt blev det foreslået at foreningen 

fandt et sted, hvor man kunne aflevere æg fra Ødelagte reder, således at de kunne blive udruget, og 

senere udsat, eventuelt i Englandskjær. Efter generalforsamlingen viste jagtkonsulent Langvad 

Jensen den helt nye farvefilm ”Jagtåret”. 

Bestyrelsesmøde 2-12-1953, man enes om at fremstille og opsætte 5 andehuse i mosen, der kunne 

også udstedes 5 fiskekort a 5 kr. til fiskeri i mosen, det ville være gavnligt for ænderne, hvis antallet 

af gedder kunne reduceres, der skulle også anlægges 2 kunstige rævegrave i mosen, med kyndig 

vejledning af jagtkonsulent Langvad Jensen. 

Nu kom der en del år, hvor der ud over de sædvanlige arrangementer, ikke skete det helt store, der 

var udsætning af vildt, aftenudflugter til nærområdet, dagture til godser, vildtfarme, osv. der var 

film/foredrags aftner, jagter i Englandskjær, og sågar bankospil, og så også flugtskydning. 

Generalforsamling 31-1-1969, under valg af bestyrelse skulle der vælges 4, (et bestyrelsesmedlem 

var rejst fra området), Hans Christensen blev valgt til formand, og derudover valgtes Grd. Peter 

Rosenmaj, urmager Vagn Elkjær, Grd Kresten Pedersen og tromlefører Asger Holst Sørensen, da 

foreningen dette år havde eksisteret i 25 år, blev det bestemt at der skulle arrangeres en fest.  

Bestyrelsesmøde den 10-2-1969, på mødet blev Asger H. Sørensen valgt til kasserer, og man vedtog 

at jubilæumsfesten skulle afholdes i Bråskovhus fredag den 28-2-1969 kl. 20, og at jagtkonsulent 

Langvad Jensen skulle holde foredrag og vise film, og at Kaj Schou skulle fortælle om foreningens 

virke i de 25 år, (der mødte ca. 70 personer til festen). 

Generalforsamling 26-2-1970, bestyrelsen fremlagde et forslag om at give tilskud til etablering af 

kunstgrave, det blev vedtaget, og man enes om at der i alt kunne anlægges 4 kunstgrave. på 

bestyrelsesmøde den 7-9-1970, blev de så fordelt således med en til hver, Peter Rosenmej, Poul 

Calludan, Jørgen Borg Jørgensen og Asger H. Sørensen. 

Generalforsamling 26-2-1971, formand Hans Christensen kunne berette at de 4 kunstgrave var 

blevet anlagt, med støtte af foreningens midler, kasserer Asger H. Sørensen fremlagde regnskabet, 



som viste en omsætning på 3304 kr. og en kassebeholdning på 1327 kr. kontingent blev fastsat til 

25 kr. for ordinære medlemmer, Hans Christensen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev valgt 

Robert Christensen, på bestyrelsesmøde den 14-5-1971, blev Robert Christensen valgt til formand, 

og Asger H. Sørensen foreslog at nye ungdomsmedlemmer skulle have gratis duer til flugtskydning, 

dette blev taget til overvejelse, senere enes man om, at det blev til halv pris at de unge kunne skyde. 

Bestyrelsesmøde den 2-11-1972, her besluttede man at holde en filmaften den 27-11-1972, Langvad 

Jensen skulle vise en helt ny film, man besluttede også at Asger skulle prøve at arrangere en 

havjagtstur den 26-11-1972, til filmaftnen mødte der ca. 80 deltagere, og havjagten samlede 10 

deltagere, som fik en rigtig hyggelig tur, dog uden det helt store resultat. 

Generalforsamling den 26-2-1973, her kunne formand Robert Christensen berette, at medlemstallet 

var steget fra 38 til nu 51, han omtalte også at forbuddet mod at slå vejgrøfter i yngleperioden var 

trådt i kraft, og at det tilsyneladende havde gavnet især agerhønsene, på mødet blev der rejst ønske 

om en lejlighed til indskydning af jagtrifler på Hjemmeværnets skydebane i Urlev Bakker, Asger 

Sørensen lovede at undersøge om det var muligt, han kontaktede den lokale skydeinstruktør Peter 

Emil Andersen, som af sit Distrikt fik lov til at bruge skydebanen den 29-4-1973, skydningen blev 

gennemført med ca. 70 deltagere, alle som deltog ytrede ønske om, at dette arrangement kunne 

gentages hver år inden bukkejagten startede, (og det gør det så). 

Bestyrelsesmøde den 26-11-1973, på mødet enes man om, at man gerne så bestyrelsen udvidet til 7 

mand, dette skulle så fremlægges på den næste generalforsamling, hvor det i øvrigt blev vedtaget, 

Generalforsamling den 25-2-1974, på mødet enes man også om at indkøbe 5 stk. harer til 

udsætning, det skulle gerne give lidt blodfornyelse i bestanden, harerne blev bestilt og leveret fra 

Hjortø ved Svendborg, og afhentet på stationen i Hedensted den 19-12-1973, og udsat mellem Urlev 

Bakker og Stenderup. 

 



 
 

Pærgaard i midten omgivet af 2 Æresmedlemmer: Asger Holst Sørensen (tv) og Peter Emil 

Andersen (th) 

 

Generalforsamling den 11-3-1975, ved valg af bestyrelse ønskede formand Robert Christensen ikke 

genvalg, og et medlem flyttet og udtrådt af bestyrelsen, nyvalgt blev Knud V. Hansen og Peter E. 

Andersen, på bestyrelsesmøde den 9-4-1975 blev Kresten Pedersen valgt til formand, og til sekretær 

valgtes Peter E. Andersen. 

 


