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Generalforsamlingsreferat fra ordinær generalforsamling den 6. februar 2015 afholdt i jagtforeningens 
lokaler på Billesborgvej 42B, 4681 Herfølge. 
 
Dagsorden var som følgende: 
1. Generalforsamlingen åbnes ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af sekretær og to stemmetællere 

4. Formandens beretning 
5. Udvalgenes beretning 
6. Fremlæggelse af regnskab med orientering om kontingent for 2014 
7. Indkomne forslag 
8. Valg af kasserer 
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 

11. Valg af 1 kritisk revisor (bilagskontrollør) 
12. Valg af revisorsuppleant 
13. Valg af fanebærer 
14. Eventuelt 
15. Generalforsamlingen hæves 
 

 
1. Generalforsamlingen åbnes ved formanden 
 
Peter Vilstrup bød velkommen.  
 
2. Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen indstillede Anders Skinnerup som dirigent for generalforsamlingen, hvilken blev enstemmigt 
valgt med applaus.  
 
Anders Skinnerup takkede for tilliden.  

 
Dirigenten påså indledningsvist, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og indvarslet i henhold til 

vedtægterne, herunder at generalforsamlingen var indrykket i januar-udgaven af Jæger og i Lørsdagsavi-
sen den 24. januar 2015. 
 
Ingen anfægtede generalforsamlingens gyldighed og beslutningsdygtighed.  
 
3. Valg af sekretær og to stemmetællere 
 

Sekretær blev Kristian Ambjørn Buus-Nielsen. 
De to valgstemmere blev Rene Olsen og Johannes Nielsen.  
 
 
4. Formandens beretning 
 
JKF 

 
Har fået nyt navn ”Danmarks Jægerforbund Køge kommunes Jægerråd” Henning Christiansen er formand 

efter Preben Ambjørn. Vi har fået et godt forhold til kommunen. Vi har aftale om at regulere råger – ar-
bejder på at udvide regulering. Vi arbejder på at få jagt på kommunale arealer. Man kan stadig låne 
minkfælder (Tony Grøn). Grønt råd (Agenda 21) skal ha’ ny repræsentant – vi foreslår René Olsen.  
 

JKF består af 4 repræsentanter. Det er ikke meget, jeg har foreslået at der er 2 fra hver forening. Dele-
gerede til DJ’s Rep-møde er : HC, PV, MF, TG og JH. Det er disse som bestemmer DJ’s politik!! 
 
DJ 
 
Som jeg spåede sidste år, så er der mange som udnytter de nye kontingentsatser for ikkejagttegnshave-
re. Det bliver dyrt for DJ. Årets jagtforening bliver vi ikke i år. Kun formanden i en forening kan indstille 

klubben til denne hæder, og derfor kom der nok så få indstillinger så man blev nød til at forlænge indstil-
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lingsfristen. Det virker forkert at man skal indstille sig selv (klubben). Til denne titel, det bør være andre 
der gør det. 
 
I bliver pålagt kr. 25,00 ekstra, hvis I ikke er tilmeldt PBS – man kan få refunderet gebyret hvis man 
tilmelder sig PBS. 
 
Manglende indberetning af vildtudbytte vil medføre nægtelse af jagttegn – ikke heldigt hvis du har am-

munition eller riflet våben. Indberetningen skal få foregå elektronisk, og som altid skal den udfyldes uan-
set om du har skudt noget eller ej. Hvis du ikke har mulighed for at gøre det selv, så kontakt os i klubben 
og så vil vi hjælpe jer. 
 
Jagtens Hus 
 

Indledningsvis vil jeg godt sige, at selvom vi ikke var enige i beslutningen om at lave/placere et Jagtens 

Hus på det sted som nu en gang er besluttet, så er det afgjort på en demokratisk måde, og vi er derfor 
loyale over for denne beslutning. Man giver Staten/Naturstyrelsen skyld for at projektet bliver ”let forsin-
ket” i forhold til tidsplanen. Der mangler: Købsaftale, arealanvendelse, nedrivningsaftale, byggetilladelse, 
låneaftale med bank og realkredit. Indflytningen er estimeret til foråret 2016. Man har lejet midlertidige 
lokaler i Mørke, og har stadig nogle ansatte i Rødovre indtil 30/4 2015. 
 

Jeg vil gerne opfordre til at alle får de rigtige oplysninger som adresse, telefon og mailadresse ind på 
”Min hjemmeside” på DJ’s hjemmeside – vi hjælper gerne. Det vil gøre det muligt for os at lave nogle 
info-grupper, hvor vi kan sende relaterede oplysninger.   
 
DJ har barslet med en ny uddannelsesstruktur, hvilket gør det noget mere besværligt at uddanne instruk-
tører til: Riffel, haglgevær og hundeudvalg – også noget dyrere. Hundeinstruktører kan vi i grund og 
bund gøre som vi selv vil, men med riffel og haglgevær er det noget anderledes, her kan man blive næg-

tet at fungere på skydebanen, hvis man ikke har en godkendt uddannelse. Vi skal også sikre os, at disse 
kurser bliver regionale, således at vi ikke skal rejse til Kalø hver gang vi skal på kursus. 
 
Kreds 7 

 
Hurra – efter at vi i flere år er blevet nægtet at afvikle ”frivillig Jagtprøve” er vi nu endelig blevet tildelt 

en. Det har ingen saglig begrundelse, men er udelukkende personfnidder imod vores forening, for som 
det hedder ordret i begrundelsen: ”Der er sket en udskiftning i prøvelederregi, så muligheden for en prø-
ve hos jer er tilstede.” 
 
Jeg var til et møde med kredsen og DJ i efteråret vedr. skydebanekapacitet i kreds 7. På dette møde blev 
der sagt at man senere nov/dec ville indkalde til et møde vedr. den nye jagtprøve/haglprøve. Dette møde 
havde jeg set frem til, for vi ville gerne hjælpe med at afvikle en haglprøve, men jeg må konstatere at 

man indkaldte ikke til noget møde og datoerne er fastsat og Køge/Herfølge er ikke med i puljen, man har 
valgt 6 skydebaner og tildelt dem hhv. 2 og 3 haglprøver hver. Jeg syntes det er ærgerligt at man ikke 
vælger så mange forskellige skydebaner som muligt. 
 
KHJAGT har i sinde at lave haglprøvekursus for vores jagttegnskursister på vores bane, og så er jeg så 
naiv at tro, at kursisterne har større chance for at bestå, hvis det også var denne bane, de skulle til hagl-
prøve på. 

 
Jeg har konstateret, at man er utilfreds med hundekoordinatoren i kreds 7, man mener ikke han gør nok 

for de stående hunde, så man vil ha’ en anden mand på posten, som kan varetage de stående hundes 
interesser. Det er umiddelbart ikke noget jeg kan støtte. Jeg mener ikke det skal være en bestemt hun-
deraces mand der skal være koordinator – det ligger jo i ordet, det skal være en kvalificeret mand der 
dækker alle racer, og så burde der nok være nogle underafdelinger med de forskellige hundegrupper 

apporterende, gravsøgende, stående, drivende etc. 
 
Jeg mener at konkurrencer i DJ’s regi skal være for DJ’s medlemmer. 
 
Vi har set i kølvandet på ”stormvejret om Jagtens Hus”, at der er medlemmer som ikke ønsker at være 
en del af Jægerforbundet og derfor har meldt sig ud – det er også i orden, men så skal man ikke bagefter 
kommende snigende tilbage som skuffemedlem eller medlem af en såkaldt støtteforening, for at deltage i 
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vores konkurrencer fx hundeprøver, flugtskydning eller lign. Jeg mener heller ikke, at det er nok, at være 
medlem i DFF eller DSKYU. 
 
Klubben 
 
Vi fik en afgørelse på anken mod vores 100 timers ekstra skydetid på banen. Den faldt ud til vores fordel. 
Grundlaget for ansøgningen var, at grundlaget for at bestå eksempelvis haglprøven var blevet strengere 

end tidligere, hvorfor yderligere skydetimer var nødvendige.  
 
Jagttegnskursus 38 aspiranter kører over 2 hold.  
Nyjægerkursus kører tillige i år. Dog med begrænset deltagelse, hvilket primært må tilskrives, at der er 
flere, som endnu ikke har bestået haglprøven. 
 

DFF/DSKYU problematik om, at DFF er blevet ekskluderet af DSKYU.  

 
Hvis der er nogen, der gerne vil med til repræsentantskabsmødet den 1. marts 2015 i Borup, må de ger-
ne kontakte Peter Vilstrup.  
 
Der har været afholdt førstehjælpskursus med stor tilslutning og gourmetaftner, ligesom der har været 
afholdt Formel 1 morgner og foredrag om politihundeforeningen.  

 
Der var mulighed for at stille spørgsmål til formandens beretning, ligesom der var mulighed for at kom-
menterer herpå, herunder blev der ytret kommentarer omkring koordinatoren for hundeudvalget, samt til 
Jagtens Hus.  
 
Endvidere blev ordret givet til ”Musse” fra Danmarks Jægerforbund: 
 

Musse takkede for invitationen, som er hendes 12 generalforsamling i år. KH jagtforeningen var den for-
ening, som havde den største tilslutning til generalforsamlingen.  
 
Musse supplerende formandens beretning i forhold til JKF/Jægerrådene.  

 
I forhold til støttemedlemmerne oplyste Musse, at det på landsplan ikke har kunnet mærkes, at der var 

kommet støttemedlemmer.  
 
Vedrørende årets jagtforening er der fremkommet 3 indstiller fra kreds 7. At det var blevet formændene, 
der skulle indstille foreningerne, kom af, at der sidste år var foreninger, som havde fået 12 indstilling.  
 
Omkring haglprøverne har foreningen selv meddelt, at man ikke ønskede en prøve til foreningen. Såfremt 
foreningen ønsker en, opfordrede Musse til, at man kontaktede haglprøvekoordinatoren herom.  

 
Musse understregede, at det var vigtigt at få indberettet afskudt vildt, da jagttegnet ellers ryger. Politiet 
udskriver ugentligt lister over personer, som ikke længere har jagttegn, som giver politiet grundlag for at 
besøge personer, som ikke længere har jagttegn.  
 
Musse orienterede omkring den nye uddannelsesstruktur, herunder at man skal igennem 3 kurser, inden 
man kan påbegynde riffel-/flugt-/hunde-/jagthorn- eller bueinstruktør.  

 
Vedrørende Jagtens Hus orienterede Musse om alle de forhold, som endnu udestår, ligesom Musse gav 

eksempler på de udfordringer, som havde været ved bare at gå købsaftalen på plads.  
 
Omkring Divisionsturneringen pointerede Musse, at Divisionsskydningen ikke er en del af DJ. Ligeledes vil 
KFK ikke kunne deltage, hvis foreninger og medlemmer, der ikke er medlem af DJ, udelukkes fra Divisi-

onsskydningen.  
 
Der var mulighed for at stille spørgsmål til Musses beretning.  
 
5. Udvalgenes beretning 
 
Ikke noget fra bueudvalget eller fra bladudvalget.  
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Mona afgav beretning for cafeterieudvalget.  
 
Det har igen været et økonomisk godt år for cafeteriaet, og det kan vi takke jer brugere for. Vi har jævn-
ligt meget travlt, så tak for jeres store tålmodighed. Personalemæssig er vi ikke mange, men alle har vist 
et stort gå på mod for at få det hele til at hænge sammen. Vi har alle haft mange vagter, og herfra skal 
der lyde en stor tak til personalet. Hvis der er nogen her i forsamlingen, der evt. kunne tænke sig at give 
en hånd med, bedes de kontakte Mona. 

I det forløbne år, har vi fået bryggerset lavet om til et extra køkken, det fungerer rigtig godt, og det er 
rart med mere plads især ved store arrangementer. I er velkomne til at se det i aftenens løb. Vi har også 
fået ny Dankort terminal, den gamle strejkede lidt for ofte.  
Til slut vel jeg gerne takke dig Ove, for det kæmpe arbejde, du i årenes løb har lagt, både i cafeteriaet og 
i klubben som helhed. Du har sørget for alle indkøb til cafeteriaet.                                                    Du 
har reddet os utallige gange, når vi har lavet uorden i regnskabet. Du har altid givet os en hjælpende 

hånd, når det ”brændte på”. Vi har altid fået hjælp, når vi har kontaktet dig, uanset hvornår. 

 
Lars Bøgelund afgav beretning for flugtskydningsudvalget.  
 
Da Preben valgte at trække sig fra udvalget, valgte jeg at hjælpe med den daglig gøren, og laden indtil 
der bliver fundet en mere permanent løsning, med den rigtige person. Vi venter stadig. Som noget af det 
første blev sporting banen planeret ud, og der mangler stadig græs og dræn. Men efter at have brugt 

mange fredage ALENE på banen, har jeg måtte indse, at dette må tage den tid det tager. Husene er ble-
vet malet færdige, og her skal lyde en stor tak til senior udvalget, der har valgt at bruge deres sommer 
på at male alle husene færdige. Der er blevet støbt fundament til et nyt hus på sporting banen. Dette 
skal bruges dels til vores hundeudvalg, i forbindelse med opgravning af fundament og støbning, skal lyde 
en stor TAK til Henning. Nikki har rejst det nye ”hundehus” og det er blevet flot og stort. Der er indkøbt 3 
½ nye duekaster til sporting banen. Ved udgangen af året er der stadig en del mangler før anlægget er 
klart. Søndag d. 7. september blev afholdt klub mesterskab, her fra skal lyde et stort TILLYKKE til alle 

vinderne. I forbindelse med afholdelse af klubmesterskabet, blev der fra morgenstunden fremsat en mas-
se bøvl og brok. Der var skytter, der truede med at tage hjem. Da jeg blev arbejdsramt i sidste øjeblik, 
aftalte jeg med Jørgen Ørn, at han skulle stå for dette. Her bagefter er jeg rigtig ked af, at jeg ikke var til 
stede, for så var der IKKE blevet ændret ved dette, og dem der ikke kunne leve med det, måtte så være 

kørt hjem. For da jeg skulle i gang med planlægningen, fik jeg af vide at vi skød i 5 klasser, for det var 
det, der var pokaler til. 

 Jeg har hørt en masse brok, om at vi/os banevagter skulle være blevet enige, om at vi skulle skyde efter 
Jægerforbundet regler. Men inden mesterskabet kunne jeg ikke finde nået på skrift, men efterfølgerne 
har jeg fået et referat fra udvalgsmøde d. 28-9-13 om, at der var enighed om, at vi fremover har alle 
klasser med, og at vi skyder efter Dansk Flugtskydnings Forbund og Danmarks Jægerforbunds regelsæt. 
Ja det blev det jo så også til i år. 
Her skal lyde en stor undskyldning til Øren, da det var ham der stod med alt balladen. Jeg er stadig ked 
af, at jeg ikke var blevet underrettede bedre, men mine skulder er brede så jeg skal nok klare mig. Vi har 

her i efteråret haft travlt på banen som instruktører, da der har været mange, som skulle have skudt 
sigtekornet ind, inden de skulle til haglprøve.  Denne tilgang har været positiv, men også gjort, at der til 
tider har været lidt lang ventetid, selvom der egentlig ikke har været så mange kunder målt på omsæt-
ning. Det håber jeg vi alle kan leve med, og de nye kunder/gæster får en god oplevelse. Så de forhåbent-
ligt kommer igen, og endnu bedre melder sig ind i vores klub.                                                                   
Her til sidst kan jeg meddele, at foreningen er blevet tildelt frivillig jagtprøve igen. Prøven bliver afholdt 
på vores anlæg søndag d. 29 marts 2015. 

 
Kurt Andersen afgav beretning for jagtudvalget og hundeudvalget.  

 
I lighed med de forgangne år vil jeg starte med den jagtlige del af udvalget. 
 
Vi har afholdt vores traditionelle lokale rævejagt, som også blev en lille smule hanejagt. Der blev set 

ræve på reviret, og der blev også fældet et par haner. Vi havde godt vejr og godt kammeratskab, og vi 
sluttede dagen i klubhuset med 3. såt, som jo altid er hyggelig. Det var den jagt, der blev holdt af klub-
ben i år 2014. 
 
Så har vi afholdt knivkursus, med ca. 25 deltager med stor succes. Tak til vores lære Ole Noor. 
 
Vedr. hundetræning har vi igen haft et godt år, med lidt færre hunde til træning end sidste år, som også 

var et top år. 
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Vi har trænet i 10 mdr. Fordelt 2x indendørs og 4x udendørs + ekstra træning til apporteringsprøverne. 
Vi har ca. haft 125 hunde igennem vores træning fordelt på både nye og øvede hundefører, og har fået 
stort tilkendegivelse for vores træning. Ved vores apporteringsprøve, grundlovsdag, inviterede vi igen i år 
naboklubber og specialklubber til individuel og holddyst. Deltager antallet var ca. 20 hunde mindre end 
året før, men vi var ovenud tilfredse, set i lyset af at de klubber, som vi havde tilmeldt vores hold, måtte 
aflyse pga. for få tilmeldte. Resultatmæssigt kan vi også være tilfredse. KHJ2 blev nr. 2 med 175 point, 
KHJ1 blev nr. 3 med 174 point, Stenlille vandt med 177 point. Individuelt havde vi også hunde i top10, 

så i alt en rigtig god dag. En stor tak til alle der deltog og hjalp på dagen, og en særlig tak skal lyde til 
Helle og Mona, som havde en rigtig travl dag i cafeteriet. Håber vi alle ses igen i år til en god dyst. 
Ved familiedagen som blev afholdt, havde vi atter en god dag med mange sjove prøver for såvel hunde 
som førere, men der er plads til mange flere. Det kræver kun en hund og godt humør. Sæt kryds i kalen-
deren, kom og deltag sidst i august. Mere herom i klubblad og på hjemmesiden. Vi har derudover delta-
get på Herfølgedagen og på Aktiv fritids 2 messer med stande og vist lidt hundearbejde. Og vi fik god 

kontakt med de besøgende. Vi deltog igen på Roskilde Dyrskue, og var igen primus motor for alt hvad 

der vedrører hunde. Vi havde i år flere specialklubber tilknyttet standen. Det er 4 hårde dage, både for 
hundene og os selv. Og jeg vil gerne takke alle jer, der deltog med hunde i opvisningsringen. Uden jer – 
ingen opvisning. Til slut vil jeg gerne takke alle der har bidraget til et godt år. Det være alle udvalgsmed-
lemmer / hundeinstruktører. Alle der har lagt arealer til, og til cafeteriaet som har været flinke til at åbne 
ved alle træninger og arrangementer. 
 

Johannes Nielsen afgav beretning for jagthornsudvalget.  
 
Året 2014 vil blive husket for en bestemt hændelse, nemlig afholdelse af DJ`s forbundsmesterskabet i 
jagthornsblæsning på hjemmebane. Det arrangement som foreningen søgte i slutningen af 2012 og fik i 
2013 og som blev afholdt i 2014 vil blive husket som det bedste der nogen sinde der er holdt i Jægerfor-
bundets regi, intet mindre. Hvordan kan det så være, jo for det første stedet, Solgårdsparken i Strøby 
Egede var det perfekte sted at afholde sådan et arrangement, det hele er samlet på et begrænset områ-

de modsat andre stæder hvor man stæser rundt får at finde et krus øl og senere endnu længere væk for 
at komme af med det igen. For det andet, den utrolige store hjælp vi fik fra Solgårdsparkens Venner, 
som udviste stor velvilje til at hjælpe os med at få arrangementet stablet på benene. For det tredje, ikke 
mindst alle den fra foreningen som gav en hånd med for at få det hele til at køre. Det gælder lige fra dem 

der stod for parkeringen til dem der samlede det sidste stykke papir op til slut. Det er svært at fremhæve 
nogen frem for andre, men cafeterieudvalget trak et virkeligt stort læs. DJ`s jagthornsudvalg var overor-

dentlig tilfreds, og også fra deltagerne var der ros for et virkeligt godt arngement, og det tæller nok end-
nu mere. Til det det så også drejer sig om, nemlig jagthornsblæsningen i foreningen. Vi har deltaget i 
duelighedsprøverne i kreds 7 med gruppen og også med enkelte solister. Vi syntes, at det gik så godt 
der, at vi valget stille op til forbundsmesterskabet i B rækken nu det var på hjemmebane. Nu er det ikke 
for ingenting, at det er et mesterskab, selv om vi synes det gik nogenlunde, så må vi konstaterer at der 
er et godt stykke vej endnu før vi kan begå os i det selskab, selv i B rækken. Det er den samme trofaste 
skare, der møder op hver mandag, vi kunne godt bruge nogle nye unge deltagere, der havde lyst til at 

prøve kræfter med et jagthorn. Gennemsnitsalderen stiger faretruende.  
 
Til sidst vil jeg sige tak til Helge Pedersen for hans ihærdige indsats, og til alle øvrige medlemmer af 
gruppen. 
 
Johannes opfordrede Musse til at arbejde med at få lavet et stort arrangement til Roskilde Dyreskue, hvor 
samtlige hornblæsere kommer og giver en opvisning.  

 
Rene Olsen afgav beretning på vegne af riffeludvalget.  

 
Peter Mouritsen blev sidste år valgt som formand for riffeludvalget. Der har været afviklet indskydning, 
trofæaften og bukkepral. Kort efter afviklingen af indskydningen stoppede Peter Mouritsen som formand, 
hvorefter udvalget har søgt en ny formand. Rene og Kristian er pt. kontaktpersoner for udvalget, indtil 

der kommer en ny formand.  
 
Anders Skinnerup supplerede Renes beretning, herunder opfordrede Anders til at der var opbakning her-
til, idet arrangementet ellers vil falde bort.  
 
Peter Vilstrup afgav beretning på vegne af nyjægerudvalget.  
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Peter havde overtaget udvalget fra Preben Ambjørn, som stoppede efter et stort stykke arbejde med 
nyjægerne. Nyjægerkurset kører i faste rammer, og der er et fast tema for hver lektion. Peter redegjorde 
for de lektioner, som har været afholdt på nuværende tidspunkt, herunder hvad der var sket på de enkel-
te lektioner.  
 
Der var ikke noget fra strandjægerudvalget.  
 

Leif Lesmann afgav beregning på vegne af seniorudvalget.  
 
Seniorerne har ca. 40 mandage i 2014 hygget sig med forskellige aktiviteter. 
 
10 mandage er gået med aktiviteter i klubhuset og på klubbens arealer, hvor vi har haft orlogskaptajn 
Palle Nielsen til at fortælle om Træskoslaget, som blandt andet fandt sted på det grønne areal, hvor vi 

træner hunde. Flemming Sandager har fortalt om sit spændende liv, som dykker og sprængningsekspert 

i Fyr og Vagevæsenet. De resterende dage er gået med at male skydehuse og bænke samt hyggesnakke 
og kaffedrikkeri. 
 
25 mandage har vi besøgt virksomheder, kommunale anlæg, klubber, gårdbutikker, godser og private 
trofæsamlinger. 
 

Henning Andersen har gennemgået alle aspekter ved sweisarbejdet, og vist spredning af fragmenter efter 
skud mod råvildt. 
 
Vi har fået en fantastisk god modtagelse alle steder, og mødt mange spændende mennesker, der bræn-
der for deres job, virksomhed eller hobby. 
 
Vi har mange gode ideer til kommende aktiviteter fremover. Det er dog muligt vi må bevæge os længere 

væk fra Herfølge. 
 
Vi mærker øget interesse for at deltage i vore aktiviteter, som altid foregår med klubhuset som udgangs-
punkt hver mandag kl. 10 og slutter mellem 13 og 14, efter at vi har fået lidt at spise. 

 
Jens Hammer afgav beretning på vegne af klubhusudvalget. 

 
I året har vi blandt andet fået lavet bryggerset om til at ekstra køkken, ligesom der er blevet opsat en 
hjertestarter ude foran på bygningen, således at foreningens medlemmer og medlemmer fra de øvrige to 
foreninger på arealet kan bruge apparatet.   
 
6. Fremlæggelse af regnskab med orientering om kontingent for 2014 
 

Ove fremlagde og gennemgik regnskabet, herunder hvad foreningen havde brugt indkomne midler på.  
 
Der var mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet.  
 
Ove redegjorde for de nye kontingenter, herunder at disse fulgte stigningerne hos DJ.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  

 
7. Indkomne forslag 

 
Forslag 1: 
 
Må jagtforeningens lokaler udlånes til private arrangementer, idet det overlades til bestyrelsen at fast-

sætte vilkårene for udlåningen. Såfremt der er fornødent flertal for, at jagtforeningens lokaler må udlånes 
til private arrangementer, ønsker bestyrelsen generalforsamlingens stillingtagen til, til hvem af forenin-
gens medlemmer, som må låne lokalerne, hvorfor der stilles følgende 3 forslag til, hvilke medlemmer af 
jagtforeningen, som må låne lokalerne: 
1) Lokalerne må alene udlånes til medlemmer af jagtforeningens udvalg, æresmedlemmer og medlem-
mer af bestyrelsen, idet det dog overlades til bestyrelsen at fastsætte vilkårene herfor. 
2) Lokalerne må udlånes til samtlige med-lemmer af jagtforeningen, idet det dog over-lades til bestyrel-

sen at fastsætte vilkårene herfor. 
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3) Lokalerne må alene udlånes til medlemmer af jagtforeningen, som bestyrelsen ud fra deres tilknytning 
til jagtforeningen finder ærværdige, idet det dog overlades til bestyrelsen at fastætte vilkårene herfor. 
 
Peter Vilstrup motiverede forslaget samt hvorfor bestyrelsen havde fremsat forslaget. Det blev præcise-
ret, at der alene ville være tale om udlåning til medlemmer. 
 
Der var mulighed for at debattere forslaget, ligesom det var muligt at fremkomme med opfordringer til 

generalforsamlingens afstemning.  
 
Kasseren OJ og formanden PV oplyste at der p.t. ikke forelå aftaler om udlån i fremtiden hvorfor en  
afgørelse ikke ville indebære at nogen blev ”brændt af”.  
 
Forslaget blev sat til afstemning: 

8 stemte ja 

8 stemte hverken ja eller nej 
32 stemte imod forslaget.  
 
Forslaget blev herefter forkastet.  
 
Forslag 2: 

 
Generalforsamlingens stillingtagen ønskes til, hvorvidt rygning skal forbydes indendørs i klubhuset. 
 
Der var mulighed for at debattere forslaget, ligesom det var muligt at fremkomme med opfordringer til 
generalforsamlingens afstemning. 
 
Forslaget blev sat til afstemning: 

34 stemte ja 
6 stemte hverken ja eller nej 
8 stemte imod forslaget 
 

Forslaget blev herefter vedtaget.  
 

8. Valg af kasserer 
 
Dirigenten orienterede om, at den nuværende kasserer, Ove Jensen, ønskede ikke genvalg.  
 
Bestyrelsen havde stillet Trine Bøgelund i forslag. Trine blev enstemmigt valgt.  
 
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

 
Dirigenten orienterede om, at der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i år. Rene Olsen ønskede ikke 
genvalg. Bestyrelsen havde stillet Andreas Gustafsen i forslag.  
 
Thomas Andersen modtog gerne genvalg 
 
Lars Bøgelund modtog gerne genvalg 

 
Andreas, Thomas og Lars blev enstemmigt valgt.  

 
10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 
 
Carsten Immerkær bragte sig selv i forslag som suppleant. Carsten blev valgt som første suppleant. Ole 

bragte sig selv i forslag som suppleant. Ole blev valgt som anden suppleant. 
Mogens bragte sig selv i forslag som suppleant. Mogens blev valgt som tredje suppleant.  
 
11. Valg af 1 kritisk revisor (bilagskontrollør) 
 
Finn Oxfeld var på valg og ønskede genvalg. Finn blev valgt som kritisk revisor. 
 

12. Valg af revisorsuppleant 
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Michael Sørensen var på valg og ønskede genvalg. Michael blev valgt som revisorsuppleant. 
 
13. Valg af fanebærer 
 
Ulrik var på valg og ønskede genvalg. Ulrik blev valgt som fanebærer.  
 

14. Eventuelt 
 
Dirigenten oplyste generalforsamlingen om, at under eventuelt kunne alt drøftes/debatteres, men intet 
kunne vedtages.  
 
Der var herefter drøftelse omkring indretning af rygekabine/rygerum, feltskydning, sweisarbejde, det 

grønne areal og fremgangen heri, eventuelle økologiske tiltag på Klokkegården. 

 
Lars Bøgelund redegjorde for status på det grønne areal bag skydebanen.  
 
Efter generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen måtte arbejde videre med henblik på at leje det 
grønne areal bag skydebanen, blev der nedsat et udvalg, hvor der blev uddelegeret en del arbejdsopga-
ver, med henblik på udformning af areal. Der er indhentet tilbud fra flere udvalgte firmaer, af div. opga-

ver bla. beplantning, hegn, udgravning af sø, 3-5 års pasnings aftale. Vi snakker omkring 2.300 m hegn, 
6 – 8.000 m3 jord, 3-5.000 stk. træ samt div. planter, så det er IKKE bare lige. 
Vi har her i december kunne konstatere, at vi ikke har fået midler fra de fonde vi har søgt, og pt. er vi 
tilbage ved start, på nær at vores plan er klar, men at vi ingen penge har. 
Vi arbejder stadig på den endelige udformning af lejekontrakten med Køge kommune. 
 
15. Generalforsamlingen hæves 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter han hævede generalforsamlingen.  
 
 

____________________ 
Anders Skinnerup 


