
Den 3. februar 2017 blev der afholdt generalforsamling i Køge-Herfølge Jagtforening i foreningens 
lokaler på Billesborgvej 42 B, 4681 Herfølge. 

Dagsorden: 

1. Generalforsamlingen åbnes ved formanden. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af sekretær og to stemmetæller. 

4. Formandens beretning. 

5. Udvalgenes beretning. 

6. Fremlæggelse af regnskab med orientering om kontingent 2017. 

7. Indkomne forslag, 

8. Valg af kasserer. På valg er Trine. 

9. Valg af 3 stk. bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Bjarne Grøn, Thomas Andersen og Andreas Gustafsen sidst nævnte ønsker ikke genvalg. 

10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 

11. Valg af I Kritisk revisor (bilagskontrollør) 

12, Valg af revisorsuppleant. 

13. Valg af fanebærer. 

14. Udpegning af medlemmer til fagudvalgene. 

15. Eventuelt. 

16. Generalforsamlingen hæves. 

1. Generalforsamlingen åbnes ved formanden. 

2. Valg af dirigent. 
Formanden forslog Anders Skinnerup som dirigent, hvilken blev valgt med applaus. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, idet der 
var indkaldt i Køge Onsdag den 3/1 samt i Jæger og på hjemmesiden. Der var ikke indsigelse mod 
generalforsamlingens lovlige indkaldelse eller beslutningsdygtighed. 
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3. Valg af sekretær og to stemmetæller. 
Dirigenten foreslog Kristian Buus-Nielsen som sekretær/referent, hvilken blev valgt med applaus. 
Formanden foreslog Lars Hansen og Per Hansen som stemmetælle, hvilke blev valgt med applaus. 

4. Formandens beretning. 
Formanden bad indledningsvist om at der blev holdt 1 minuts stilhed til ære for vores faldne kam- 
merater. Ære være deres minde. 

På tærsklen til en ny sæson falder det altid i formandens lod at gøre status over den forløbne, for på 
den måde at forberede os alle på den kommende. Året startede med et indbrudsforsøg som ved et 
tilfælde blev opdaget af Jesper Schrøder en sen aften. Der var taget ca. 18 kasser lerduer ud fra trap 
huset og stillet 3 steder, 6 kasser lige ved trap huset 6 kasser ved klubhuset og 6 kasser ved lågen ud 
mod Billesborg vej. Desværre var det blevet begået med en nøgle og det med førte at jeg udskiftede 
alle nøgler, og fik lavet et system, så den nøgle man har fået udleveret nu også kun passer til ens 
opgaver. Desværre har vi intet hørt fra politiet at de skulle være kommet tæt på en opklaring. Der er 
blevet set en bil i området et par dage før indbruddet og senere er den set i byen. Denne oplysning 
inld, foto er sendt til politiet. Jeg har ikke hørt yderligt fra politiet ang. sagen. Der er skiftet nøgler 
til en ca. pris på 35.000kr 

Der er indkøbt nyt alarm system og nu med en personlig nøglebrik og kode. Man har skrevet under 
på at den ikke lånes ud til tredje person. Dette er sket. Der kom en henstilling på bestyrelsesmødet 
at man ikke lånte nøgler ud til andre. Dette er sket mindst 2 gange og det er uacceptabelt. Jeg må 
tage afstand fra sms som blev sendt til Henning. Dette er ikke i orden. Henning kan selv komme ind 
på sms hvis han ønsker dette. 

Tilbage til indbruddet. Jeg kontaktede forsikringen for at høre om de dækkede prisen ang. nøglerne. 
Dette var ikke tilfældet, men vi aftalte at mødes ang. en gennem gang af forsikringen. Der blev det 
konstatere at vores kastemaskiner ikke var dækket ved indbrud, da de stod dækket under en bygge-
forsikring, og forsikringsmanden kunne jo konstater at dette ikke var en byggeplads. Jeg have to 
selskaber ud for at få et tilbud, men vi blev hos det gamle forsikringsselskab. Vi skal lave en ny 5-
årig aftale i år 2017 omkring september måned mødes vi igen. ang. forsikringen. Resultatet af gen-
nemgangen blev, at vi blev sat i en kategori 30 ang. alarm. Da vi opbevarede våben og ammunition. 
Da vi havde en aftale med tidligere selskab, som vi først kunne komme ud af i juli måned fik vi lov 
af forsikringsselskabet til at bringe dette i orden til 1-7-2016. 

Vi har fået tegnet en bestyrelsesforsikring. 

Jeg begyndte at se betalingsaftalerne for personalet her i huset lidt efter. Her stoppede jeg en aftale 
om at cafeteriepersonale skulle have 100 kr. mere for en lørdags vagt. Dette mente jeg ikke var ri-
meligt, da så banevagterne også skulle have mere for samme vagt. Altså for en vagt fra 9:00-14:00 
400 kr. det blev ved de 300 kr. som altid. I samme omgang fik jeg sat hundetrænerne 50 lcr. ned til 
150 kr. for en lektion ca. 1 time, og det samme for juniortrænerne. Dette har gennem tiden været en 
diskussion om det var rimeligt at hunde og junior træner før fik 200 for en times arbejde, når en 
banevagt samme dag fik 200 kr. for op til 4 timers arbejde. Jeg kunne så konstatere at der blev be-
talt 6.000 kr. årligt (500 kr. månedligt) for at hente øl, vand og patroner. Jeg må sige at det er helt 
skævt i forhold til hvad andre bruger af tid i klubben, og hvad deres aflønning er. Aflønning i dag er 
2.000 kr. for at hente øl, vand og patroner. Jobbet har Henning fået. 
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Der var også nogle gamle aftaler om at nogle i klubben kunne træne gratis hund bl.a, hundetræner 
bestyrelsesmedlemmer, og andre som lavede et par timers arbejde i klubben. Dette svarede til en 
værdig af 1.750 kr. for et helt år. Dette er stoppet, og nu ligger der aftaler på alle ansatte og udvalgs-
formænd hvad de aflønnes med. Der ligger også for enkelte en arbejdsbeskrivelse, så vi kan se hvad 
vi har aftalt og hvad det koster. Er der så brug for ekstra folk til arrangementer aflønnes de f.eks. 
med et gavekort til aktiv fritid, vin eller duer. Det må nu engang være sådan at gennemsigtighed på 
aftaler er vejen frem så det er lige for alle. 

Vi stod lidt akut for at indkøbe to nye kastemaskiner, da vi ikke kunne få reservedele til dem. Dette 
søgte vi til gennem skydebanepuljen, men fik afslag, hvorfor vi måtte betale dem selv. Brian mente 
at ved at indkøb 2 nye kunne han godt holde liv i resten, indtil vi har lavet en plan over udskiftnin-
gen. Dette har vi lavet så at vi nu afsætter et beløb månedligt til indkøbe af nye maskiner når dette 
er nødvendigt. Der er blevet, langt om længe vil mange nok sige, flyttet kabler på kastemaskinerne 
på jagtbanen så de ikke er i vejen når der skal fyldes duer i. Der er lavet lys over alle kastemaski-
nerne og i skydehusene så man kan se at fylde duer i. Tak til seniorerne at I ville fare rundt i husene. 
Bæretilladelser var ude på den gamle aftale under dansk flugtskydning forbund. Men da klubben 
udmeldte sig i 2014 blev disse tilladelser slettet og vores medlemmer stod nu uden bæretilladelse. 
Først i 2016 ca. maj kunne vi igen lave tilladelserne via politiet. En rigtig øv sag at medlemmer i 
god tro opbevarede våben som nu var ulovligt at have hjemme og ydermere brugte dem på skyde-
banen uden forsikring. Der var flere som kontaktede mig og var noget rystet over dette. I den tilla-
delse man for som forenings står: slettes en våbenpåtegning skal medlemmet gøres bekendt med 
sletningen og politiet skal underrettes. De blev slettet juni 2016. Dette gav noget arbejde igen og 
klubben måtte sende breve ud til samtlige der havde en våbenpåtegning under Dansk skytte union. 
Pris ca. 1300 kr. Politiet varslede et besøg d.17-1-17 ang. godkendelse af skydebanen, opbevaring 
af våben og ammunition. Jeg kontaktede politiet, da tiden nu nærmede sig ang. syn af skydebanen 
for at høre hvad han skulle se. Her kom det som noget af en overraskelse at vores våben ikke var 
registreret hos politiet kun 4 start pistoler stod registret til foreningen. Jeg fik travlt med at lede efter 
kvitteringer for køb af våben kontakte forhandler og til sidst registrere dem. Disse er blevet reg. d. 
19. og 20. dec. 2016 af undertegnet. Jeg har pt. kun fået tilbage på 5 våben og mangler en del end-
nu. Der er ingen tvivl om at vi kommer til at se på hvordan vi holder styr på de våben. Måske vi 
skriver i en bog såfremt et våben er til rep. eller hvis det er i brug så der kvitteres hver gang et vå-
ben tages ud af våbenskabet og tilbage igen. Vi må afvente kommende tiltag fra politiet. 

Der mangler skilte på volden. De ska stå med 25-50 meters mellemrum og med en tekst: Adgang 
forbudt når der skydes. Der blev snakket om gæster på arealet når der skydes og om skiltningen 
general. Arealet er adgang forbudt når der skydes dette gælder alle også medlemmer. Net  skal sæt-
tes op ved spidsduer. Der må ikke falde skaller ned på stien. Der er blevet lavet hovedrengøring i 
klubhuset tak til Inge. Det skal vi nok have gjort 2 gange årligt. Der er blevet malet i klubhuset stor 
tak til seniorerne. Der var planlagt en ny hjemmeside hvor klubben igen skulle ud og investere om-
kring 10-15000 kr. og have en mand eller selv stå for vedligeholdelse af siden og pc. Der kom andre 
forslag i spil og vi har i dag en hjemmeside som vi kan arbejde nemt 1 og ikke skal servicere selv 
og til en årlig pris på 700 kr. Her kan vi sende nyhedsmail ud så vi med det samme kan få udbredt 
nyhederne den virker også til mobil. Denne nyhedsmail er først kommet op og køre for nogle mdr. 
siden så i skal tilmelde jer igen. Lene har påtaget sig opgaven med at sætte den op og sætte ting på 
den Stor tak til Lene for sit arbejde med den nye hjemmeside. 
Nu sider der nok flere af jer med lige netop jeres mening ang. en hjemmeside hvordan den skal se 
ud. Så input ønskes. De Sendes til Lene eller undertegnet. Vi kan jo kun gøre den bedre med jeres 
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tilbagemeldinger. Men Lene vil komme ind på det i sin beretning. Herefter kan vi så tage en beslut-
ning om vi skal offer mange penge igen på en hjemmeside. Jeg personligt mener ikke at vi skal in-
vestere 15-20 000 kr. men tilrette så vi for en fornuftig hjemmeside. Vores tidligere medlemsblad er 
som sagt afgået ved en stille død. Klubbladet er stoppet, da vi ikke har fået nogle indlæg til den. Her 
er der også en del som siger at det er ærligt men problemet er jo at der ikke kommer nogle indlæg 
fra medlemmerne så tiden er pt rendt fra klubbladet. 

I den tid jeg har været med kan jeg huske at det var et kæmpe problem at få skrevet noget til det 
klubblad tit sad vi en sent aften i klubhuset for at få bare noget nedskrevet og mange gange var det 
past copy fra hjemmesiden. Jeg har snakket med Marian og svaret var hver gang at hun havde et 
indlæg og lidt i skuffen. Da jeg efter ca. 3 mdr, fik samme svar var min beslutning taget ang. dette 
klubblad. Jeg bad Trine om at kontakte samtlige sponsorer for at høre om de ville fortsætte deres 
sponsorat når vi stoppede klubbladet til gengæld ville de komme på en skærm i klubhuset og på 
hjemmesiden. Trine kunne vende tilbage og meddele at det var ok. Vi må bare konstatere at på nu-
værende tidspunkt har klubbladet haft sin tid. Prisen for klubbladet årligt var ca. 30.000 kr. og det 
før de nye prisstigninger på portoen. Her skal så lige komme et stort øf. Udvalgsformændene skal til 
at bruge bladet jæger ang. deres udvalgs aktiviteter. Måske vi skal mødes alle udvalg engang i kvar-
talet for at sætte i jæger. Men det tager vi på udvalgsmødet. Så skal vi have en helt klar aftale om 
hvad en udvalgsformands opgaver er. Jævnfør vedtægter er det formand og næstformand som teg-
ner foreningen. Der kan dog med bestyrelsens godkendelse gives, jævnfør vedtægter ,at udvalgs-
formand kan lave en aftale. Her må jeg bare tilføje, at ang. skovrejsningen er bestyrelsen ikke orien-
teret ang. aftalens ordlyd. Vi har intet materiale fået. Bestyrelsen/ Kristian Buus har bedt om at få 
udleveret materialet/ aftalen. Vi må være enige om at forretningsgangen havde været at da første 
henvendelse kom fra kommune skulle bestyrelsen have været orienteret straks og der af materia-
le/aftaler. Herefter kunne man så evt. overgive opgave til udvalgsformanden såfremt bestyrelsen 
besluttede det. Medhensyn til det nye areal må vi kun plante egns godkendte planter på området. En 
stor tak til Lars Hansen og hans folk da 1 kæmpede ja ikke mod stormflod men tørke da i havde 
plantet. Du skal også have tak for at her altid er slået græs og der ser pænt ud omkring klubhuset og 
skydebanen. Jeg tror ikke der findes en bane som holdes mere stil fuldt end vores. En stor tak til 
Lars Hansen for dette arbejde. 

Der vil blive lavet et udvalgsformands møde hvor vi vil prøve at samle ønsker, ting der mangler 
osv., så bestyrelsen kan få et overblik ang. evt. udgifter. Vi har to trapper der skal laves på spor-
tingbanen, lys ved klubhuset og vi har noget materiale, leje af maskiner til det grønne område vi 
skal have helt styr på til denne sæson. 

Jeg har et ønske om at vi måske skal have et sponsorat udvalg. Her skal vi ud og søge sponsorater 
kontakte erhvervslivet og private søge fonde osv. for eksempel laves en sponsoraften, for de sponser 
vi har nu, hvor vi skyder lidt og byder på et stk. brød og orientere om klubben. 

Et festudvalg som skal arrangere sommerfest og et par foredrag om året. Kort sagt flere der laver 
lidt og ikke få der laver meget. 

Ang. Facebook og andre offentlige media så pas på med hvilke diskussion som i tager op. Der er jo 
andre end jæger som følger med i div forummer. Tag hellere spørgsmålet/ diskussionen i klubben så 
vi holder det i huset. Henvend jer til bestyrelsen så kommer vi med et svar. Her i sommers var det 
ang. junior om de måtte bære patroner selv og våben. Denne diskussion i debatforum er ikke gavn-
ligt for klubben. 
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Jeg må jo tilstå at jeg har stukket hoved ned i et par hvepsereder og en af dem er regnskabet. 
Jeg har fået skudt 1 skoen at jeg blandede mig og at jeg skulle lade det køre som det gjorde. 
Men hvis jeg er skyd i uro fordi Jeg bad om at få gavekort tilbage til ldubhuset men som ellers blev 
opbevaret privat. 
Jeg bad om at få tilgang til banken. 
Jeg bad om at få adgang til konti via netbank. 
Jeg bad om at få billagsmappeme sat op 1 klubhuset. 
Jeg bad om at få lavet en bankaftale hvor man var to som skulle godkende alle regninger til betaling 
Ja så er jeg skyldig i uroen. 
Dette har skabt nogle bump på vejen ang. samarbejdet mellem undertegnet og kassereren. 
Dette er modtaget som et personligt angreb på kassereren at jeg har blandet mig. Jeg må bare sige at 
jeg ikke kan forstå den modstand som der er ang. dette. Det er sund fornuft at to er på bank aftalen 
og to godkender betalinger via bank og at formand også har fuld adgang via netbank. Da jeg for 
delvis adgang til banken i august, kører jeg op til banken og kan konstatere at følgende har fuldmagt 
til banken. Leif Ingsby Anders Skinnerup, Ove Jensen sidst nævnte med Dankort iflg. banken og 
Trine. Jeg sletter straks disse fuldmagter undtagen Trines. Mona spurgte ind til returpanten på et 
bestyrelsesmøde da hun ikke kunne se det i regnskabet. Dette begyndte jeg så at undersøge men 
måtte konstatere at det var en stor opgave ren tidsmæssigt og derfor bad jeg Ove om hjælp både til 
at sætte mig ind i hvordan regnskabet føreres og flaskepanten. Dette ville han gerne. Det er et par 
stykker blevet stødt over at jeg har fået Ove til at hjælpe ang. returpanten og hjælp til at sætte mig 
ind i regnskabet. Grunden til dette var, at på det tidspunkt er der en del møder og arbejde i klubben, 
nyt alarm system, forsikringsmøder, og en sommerferie nærmede sig osv. osv. Jeg kunne ikke selv 
nå det. På det tidspunkt var samarbejdet mellem kassereren og jeg ikke optimalt qua min indblan-
ding i regnskabet, bankaftalerne og anklager fra hendes mand mod mig. Disse anklager har besty-
relsen behandlet og sagen er afsluttet. Der var ikke hold i disse anklager. Men hvis forsamlingen 
mener at det er ok at det kun er kassereren der har adgang til bank, netbank, bilag, gavekort kontan-
ter og udlån af nøgler, og jeg ikke skal blande mig. Ja Så må jeg jo tage dette til efterretning. 
Jeg kan bare konstatere at der har været et stort behov for at tingene er blevet set efter. Vi skal også 
have set på om vi er forsikrede mod hacking af vores bankkonti. Foreninger skal som regel selv 
forsikre sig mod sådanne. Jeg har hørt at Sydbank kommer med et nyt koncept til foreninger så jeg 
afventer materiale. Der kommer en cykelsti og jeg har været til et par møde sidst her på området 
hvor vi afventer svar ang. åstedsmøde. Vi kan få 125 kr. pr løbende meter for ca. 400 m læhegn som 
er plantet fra DCH. og ned mod Klokkergården. Men dette er ikke afgjort endnu vi for ca svar om-
kring 1 marts. 

Politiet har været på besøg igen så sent som i tirsdag 31-1-17 ang. skydebanen og opbevaring af 
våben og ammunition. Dette indebærer nu at vi skal betale for de våben vi har som var det en riffel. 
Altså 840 kr. for den første herefter 420 kr pr stk. for resten. Total 7560 kr. og så gælder det kun i 5 
år. Vi har fået 2 mdr. til at få dette bragt i orden. Hvis vi var medlem af Dansk Skytte union skulle 
vi ikke betale. Jeg havde registreret rigtigt men kontoret var ikke klar over betalingen af våben. Så 
det er helt om igen. Personale i cafeteriet skal godkendes til at sælge ammunition en bæretilladelse 
eller jagttegn giver ikke lov til at sælge ammunition. Sagen er givet vider til Dj da jeg mener det er 
helt sort. Jeg har dog bedt cafeteria personale om at underskrive en ansøgning så vi er på forkant 
hvis nu dj taber. Vi skal se på vores vedtægter og der nedsættes et udvalg som vil arbejde på at have 
dem klar til næste generalforsamling. Dj har lavet nogle som skal tilpasses foreningen og 
Evt, en forretningsorden for bestyrelsen som underskrives når man tiltræder. Mødet hos revisor. 
Mødet var ang. udbetalinger her I klubben nogle for en del kontanter dette var nok ikke lige i over-
ensstemmelse med reglerne. Vi vil også prøve at kigge på regnskabet om vi kan bogføre på en så- 
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dan måde at det ikke er så tidskrævende. Vi ser på det og vil fremlægge hvis vi finder en løsning. 
Dette vil ske 1 samarbejde med revisor kassereren og formanden. Vi har modtaget et legat fra Bre-
ton-klubben på 50001cr til hjælp på det nye areal. Tak for det 

Jeg har inviteret vores kredsformand og hb-medlem til at orienterer om sidst nyt. 

Til sidst vil jeg sige tak til alle som har givet en hånd i klubben. 

Der var mulighed til at stille spørgsmål til formandels beretning. 

Ove Jensen takkede for en god beretning. Ove Jensen oplyste, at græsopsarnleren var mistet i løbet 
af året. Angående skovrejsning mente han, at den gamle formand skulle have udtrådt i forhold til 
skovrej sningen. 

Mogens Rasmussen meddelte at den højeste myndighed var generalforsamlingen, herunder mente 
han at formanden skulle have mulighed for at se på konti. 

Formanden fik mulighed for at replicere herpå. 

Trine Bøgelund mente ikke, at hun havde nægtet ham adgang til bøgerne. Trine viste omfanget af 
de konti, som vi havde i foreningen, således at hun havde mulighed for at se, hvilke konti der pas-
sede til hvad. Trine bemærkes, at hun i starten syntes det var lidt underlidt, at der ny skulle kikke-
adgang til kontiene, da der ikke havde været det i de foregående år ved kasseren. 

Johannes spurgte ind til, fra hvilket beløb der evt, skulle være 2 godkendelser. Tillige spurgte han 
om muligheden for at få juridisk bistand fra Jægerforbundet. Tillige blev der spurgt, om Jægerfor-
bundet kunne hjælpe med vedtægter. 

Formanden fik mulighed for at replicere herpå. 

Trine Bøgelund oplyste, at formanden efter hendes oplysninger havde anmodet banken om en ekstra 
konto, som formanden kunne betale fra. 

Formanden replicerede herpå. 

Niels Ravn forstod ikke, hvorfor der var 3 formænd, som havde haft adgang til kontiene, herunder 
om der var problemer med overdragelsen af formandskabet fra formand til formand. 

Formanden replicerede herpå. 

Rene Olsen mente, at det gav god mening at der var 2, der skulle godkende regninger. 

Lars Bøgelund oplyste, at han havde haft kontakt til en dommer, som mente, at den pågældende 
nøglekontrakt var en køllekontrakt, da det ikke fremgik af kontrakten, hvad konsekvenserne var. 
Tillige blev der spurgt, om nøglekontrakten var forelagt jægerforbundet, samt om bæretilladelserne 
var forelagt jægerforbundet, idet det var Lars opfattelse, at dette var et krav. 
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Jan meddelte, at han ikke mente det var op til bestyrelsen at kontrollere kassereren. Generalforsam-
lingen havde valgt kassereren, hvorfor generalforsamlingen indestod for denne. 

Formanden replicerede herpå. 

Mogens Rasmussen oplyste, at det tidligere havde fungeret fint med en nøglebog, hvor man skrev 
sig ind, når man lånte nøglerne. Han mente tillige, at det var fornuftigt at gardere foreningen i for-
hold til bankaftalen, ligesom det tillige var en sikkerhed for kassereren. 

Steffen oplyste, at hans erfaring var, at det var utaknemmeligt at sidde i bestyresen, men endnu me-
re at være kasserer, herunder måtte man ikke gøre det for urimeligt at være kasserer, idet man da 
ikke senere kunne finde en til at tage hvervet. 

Trine Bøgelund kom igen ind på bankaftalen, da det var mere end 1/2  år siden, at det blev besluttet i 
foreningen. 

Peter Vilstrup opfordrede til, at Lars Hansen udtalte sig om Peters rolle i forbindelse med skovrej s-
ningen. 

Lars Bøgelund mente ikke, at han havde fået svar på sine spørgsmål. Det blev konstateret, at hver-
ken nøglekontrakterne eller bærertilladelseme var godkendt af jægerforbundet. 

Dirigenten mente herefter, at det alene var presserende ting, som skulle drøftes. 

Leif spurgte, om der kunne laves et forslag hvor generalforsamlingen besluttede, at der skulle være 
2 til at godkende betalinger. 

Johannes oplyste, at der blev benyttet en del papir hos seniorerne samt hos jagthomsblæseme. 

Morgens Andersen mente det var en god ide, at der var 2 der godkendte betalinger. 

Niels Ravn opfordrede til, at den nye bestyrelse arbejdede med vedtægterne. 

Dirigenten besluttede herefter at afslutte drøftelserne i forlængelse af formandens beretning. 

5. Udvalgenes beretning. 

Flugtskydning: 

Jan Kristensen afgav beregning. 
2016 har været et godt år, hvor vi har fået sportingbanen i gang. 
På jagtbanen er der kommet 2 nye maskiner, som vi er rigtig glade for. Der er mange polterabender 
på trap-banen, og det er dejligt. 

I 2016 har der været en specialdag, hvor der er trænet til jagtskydeprøve. 

Der har været 2 haglskydeprøver i 2016, hvor ca. 50% af vores elever bestod 
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Der er skudt meget i årets løb rent konkurrencemæssigt med flere pokaler. 
Ved jægerforbundets mesterskab fik juniorer guldmedalje. Derudover var der individuelle placerin-
ger. Der var tillige et kvindehold med, hvilket vist var første gang at det var sket i foreningens histo-
rie. 

Der er ikke de store planer i de kommende år på skydebanen, men tilkørselsforholdene til når der 
køres duer ind vil blive søgt forbedret. 

Jan afsluttede med at give en stor tak til seniorerne for deres store arbejde på foreningen. 

Riffel: 
Kristian Buus-Nielsen afgav sin beretning. 
Der har været 2 skydninger i det forgangne år. Oprindeligt havde vi fået 3 dage, men den ene dag 
var blevet inddraget til Forsvaret. Kristian beklagede, hvis ikke alle havde fået oplysning herom. 

Der er 4 skydninger i foråret 2017. 

Der blev opfordret til at der meldte sig en ny udvalgsformand, som kunne overtage udvalget, hvor 
der ikke havde været en reel formand de sidste 3 år. 

Cafeteria: 
Formanden oplæste Mona Andersen beretning fra det forgangne år. 

Personalemæssigt er det gået godt, vi har fået en mere i udvalget, men vi kan stadig bruge flere 
"hænder" i cafeteriaet, så hvis du eller en du kender har lyst til at bruge lidt tid i cafeteriaet, så er du 
velkommen til at kontakte mig for nærmere orientering. 

Der skal lyde en stor tak til personalet for jeres flexibilitet og for at få det hele til at gå op i en høje-
re enhed. 

Udover den normale åbningstid har Jægerforbundet igen haft et par aftenmøder, og de har også af-
holdt flere weekendkurser her i huset. Jægerforbundet er rigtig glade for at kunne bruge vores facili-
teter, både ude og inde. 

1 lighed med tidligere år har vi også haft flere firmaanangementer til skydning og spisning og vi har 
serviceret vores egen apporteringsprøve Grundlovsdag, hvor vi bespiser ca. 100 personer. Der ud 
over har vi haft flere hundeklubber til arrangementer fra morgen til aften. 

december havde vi den årlige kontrol fra Fødevarestyrelsen, og det endte heldigvis igen med en 
smilende smiley. 

Her til slut vil jeg gerne sige en stor tak til seniorerne for det flotte malerarbejde de har lavet her i 
klubhuset og tak til Henning der sørger for, at vi aldrig løber tør for drikkevarer. 
Tak for et godt år 

Hundeudvalg/jagtudvalg: 

Thomas Andersen oplæste Kurt Andersens beretning fra det forgangne år. 
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Tak for ordet. Jeg er rigtig ked af at jeg ikke kan være her i aften, da dette er min 10 ende beretning 
for hunde og jagtudvalget. 

Jeg vil i lighed med det forgangne år starte med den jagtlige del af udvalget, som udgør årets ræve-
jagt 

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 i 
klubben i år 2016. Tak til alle dem som lagde revir til. 

Vi har igen afholdt knivkursus, med stor deltagelse og succes, og der blev igen fremstillet mange 
personlige knive. En stor tak skal lyde til Ole Nohr. 
Vedr. hundetræning har vi igen haft et godt år, med ca. 125 hunde fordelt på forskellige hold, fra 
hvalp til øvede hunde samt hundefører, og vi har fået stor tilkendegivelse for vores træning. Vi har 
trænet i 10 måneder, fordelt på lx indendørs træning på klokkergården, og lx indendørs i vores nye 
træningshal på Nordskovvej, som vi er rigtig glade for. Der ud over har vi resten af året trænet 
udendørs. Der har været ekstra træning op til apporteringsprøverne, og lidt vand og slæb er det også 
blevet til. 

Ved vores apporteringsprøve, grundlovsdag inviterede vi igen i år naboklubber og specialklubber til 
individuel og holddyst, deltagerantallet var ca. 50 hunde alt ialt, men vi skal være tilfredse, set i 
lyset af de klubber som vi havde tilmeldt vores hold til, hvor flere måtte aflyse, pga. for lidt tilmel-
dinger. 

Resultatmæssigt kan vi også være tilfredse, vi havde gode placeringer både i holddysten og enkelt 
placeringer, alt ialt en rigtig god dag i jagtforeningen. En stor tak til alle der deltog og hjalp på da-
gen og en særlig tak skal lyde til personalet i cafeteriaet der havde en rigtig travl dag. 

Desværre var det nødvendigt at aflyse vores familiedag, da der var for få tilmeldinger, men vi for-
søger igen i år. 

Vi har derud over deltaget på Aktiv Fritids messer med stande og vist lidt hundearbejde, vi fik god 
kontakt til de besøgende. 

Vi valgte i år ikke at deltage på Roskilde Dyrskue da den lå sammen med vores apporteringsprøve 
5. juni. 

Til slut vil jeg gerne takke alle der har bidraget til et godt år. Det være alle udvalgsmedlemmer / 
hundeinstruktører, alle der er mødt op med hunde, alle der har lagt areal til, og cafeteriet som har 
været flinke til og åbne ved alle træninger og arrangementer. 

Det var mine ord for 2016, tak for et godt år. 

Seniorerne: 
Leif Lesmann afgav sin beretning 
Der er ca. 18, som mødes hver mandag. 
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De laver arrangementer, som laves i løbet af året. De 15 er afholdt her i foreningen. Derudover har 
der været arbejdsdag. 
De har også været ude, herunder havde de blandt andet været på Turbyholm og set Franks får. De 
har også været på Valdemar Slot. 
Seniorerne deltager tillige på Aktiv Fritids messe. 
I det kommende tid skal de blandt andet til garderhusarerne i Slagelse, de skal tillige til DKway. 
Leif takkede de øvrige seniorer. 

Hjemmeside: 
Lene afgav sin beretning og henviste til det tidligere af formanden anførte. 
Der havde været nogle problemer i starten, hvor der desværre ikke var den store hjælp at hente fra 
udbyderen. 
Lene opfordrede alle til at komme med indlæg til hjemmesiden. 

Jagttegn: 
Henrik afgav sin beretning. 
Der var kommet ny prøve for et par år siden, og nu er det blevet sværere. Dette har desværre med- 
ført et lille fald i beståelsesprocenten. Vi ligger dog over gennemsnittet på landsplan. 

I år er der 46 elever, hvilket er ny rekord. 

Henrik takkede dem, som hjalp ham i årets løb, herunder Mona Andersen for at lave mad om lørda-
gen 

Nyjæger: 
Formanden afgav sin beretning. 
Der var ikke tilstrækkeligt til et hold i år. 

Der har dog været afholdt en nyjægerj agt på Gammelkøge Gårds arealer. 

Grønne udvalg: 
Lars Hansen afgav sin beretning. 

Der har været travlt i det forgangne år. Der er planet en del rundt omkring på arealet, ligesom der 
har været meget varmt i sommers, hvorfor der måtte køres en del vand ud. 
Der er blevet sponsoreret træer ad 2 omgange. 

Angående skovrejsning blev Peter kontaktet af Morten Suhr fra Køge Kommune for lang til siden. 
Der kom dog ikke noget før sent på efteråret. Peter kontaktede herefter Lars om vi kunne få træer 
her på arealet. Der skulle gives hurtigt besked til Morten Suhr, hvorfor formanden havde meddelt, at 
så måtte det blive accepteret på denne måde denne gang. 
Det bliver en skovrejsning på ca. 5.000 m2  ved Møllebæk skoven. Vi ville gerne have haft det ovre 
mod Klokkegården, men det var ikke muligt. 

Jagthornblæserne: 
Johannes afgav sin beretning 
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I 2016 har det været den faste og trofaste skare, der har mødt og øvet om aftnerne under Helges 
ledelse. 

Alle de gængse jagtsignaler samt Egernet løber, Mågen letter og Bagerffiglen er blevet øvet flittigt. 

Gruppen har også i 2016 deltaget i Jægerforbundets Duelighedsprøve og bestod til både diplom og 
nål. 

Det ser ud til at fortsætte i samme mønster i 2017 hvor der dog er et par stykker på begynderholdet, 
som gerne skulle sluses ind hos de øvede efterhånden. 

Der er stadig ikke fundet en egentlig udvalgsformand til aflæsning af Johannes — når det emne bli-
ver bragt på banen, så bliver der helt stille. 

Lars Bøgelund oplyste, at han havde fået en forespørgsel om oprensning af søen, hvor Lars havde 
mulighed for at låne en gravmaskine for at oprense søen. Det var dog ikke muligt på det pågælden-
de tidspunkt. 

Henrik Nielsen opfordrede folk til at komme til indskydning, da indskydning på egne marker var på 
egen forsikring. 

6. Fremlæggelse af regnskab med orientering om kontingent 2017. 

Revisoren var oprindeligt tilsagt til at redegøre for regnskabet, men han havde meldt afbud kort 
forinden af personlige årsager, hvorfor Trine Bøgelund fremlagde regnskabet. 

Trine Bøgelund redegjorde for de større udgifter. 

Trine redegjorde endvidere for at der tidligere ikke har været en selvstændig post til flaskepant i 
regnskabet, hvilket dog var blevet ændret nu. 

Vedrørende hundetræning har hun hele det sidste år hentet penge, når der skete indmeldelse til hun-
detræning. 

Der er søgt tilskud fra Køge Kommune til nye geværer, hvilket kommunen har givet tilsagn om. Der 
er givet tilsagn om 19.000 fra kommunen til nye geværer. 

Angående regnskabet er visse poster faldet ligesom andre poster er steget. Angående afregningen i 
cafeteriaet er der lidt ændringer i forhold til afregningsmåden, da personaleudgifterne nu tages fra 
selve arrangementet. 

Vedrørende kontingent er disse steget. Stigningen er overført fra Jægerforbundet, da deres takster er 
steget. 

Erik Taulov spurgte ind til, hvad udgiften på kr. 10.000 til skilte dækkede over. 
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Lars Bøgelund takkede formanden for at personaleforbruget er faldet. Lars konstaterede dog at der 
måtte være drukket en del øl. 

Rene Olsen spurgte ind til faldet i salget af cafeteriaets omsætning, hvilket han forstod skyldtes 
konvertering af poster. Angående hundeudvalget var udgifterne hertil faldet drastisk. 
Angående el-udgiften var den steget voldsomt. 
Afsluttende blev der spurgt, om Trine fik tal fra baneudvalget angående gamle duer, som blev sat i 
maskinerne. 

Lars Bøgelund spurgte ind til aflønning. 

Ove Jensen spurgte ind til lokaletilskuddet fra Køge Kommune, som var gået meget ned. Trine ville 
undersøge dette nærmere. Han oplyste tillige, at el var steget gennem en længere årrække. Han op-
fordrede til at SEAS blev kontaktet for at gennemgå elinstallationer. (Trine Bøgelund har efter ge-
neralforsamlingen meddelt referenten, at der vedrørende lokaletilskud fra Køge Kommune som i 
regnskabet stod til 176,02, da har en del af tilskuddet været bogført på en anden konto, idet det har 
været indsat på kontoen, kursus tilskud Køge kommune. Der stod kr. 9560,35. Kr. 6160,35 skal 
flyttes fra de 9.560,35 til de 176,02, således at der kommer til at stå 6.336,37 på lokaletilskud og kr. 
3400,00 på kursustilskud) 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

Efter pausen blev der uddelt diplomer til Steen Hientzel, Claus Nikolaisen og Torben Nielsen for 25 
års medlemskab. 

Der blev tillige uddelt diplom til Per Hansen for 50 års medlemskab. 

7. Indkomne forslag. 
Lars Hansen havde stillet følgende forslag: 

Med udgangspunkt i en forventning om selvjustits, er det samtidigt klubbens holdning, at indtagels 
af alkohol holdes til max øl på vagt. 

Det betragtes som en selvfølge at ingen som er på vagt i klubben er alkoholpåvirkede eller berusede 
på vagt i en sådan grad at promillen overstiger 0,5. 

Såfremt dette ikke overholdes med max 2 øl betragtes det som væsentlig misligholdelse og kan med-
føre bortisning fra udvalget uden yderligere advarsler. Bestyrelsen kontaktes som herefter behand-
ler sagen og underretter vedkomne. 

Lars præciserede, at forsaget skulle gælde samtlige udvalg i foreningen, således at der var en regel 
for alle. 

Forslaget blev motiveret, ligesom forslaget blev debatteret. 
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Lars Hansen trak efterfølgende sit forslag. 

8. Valg af kasserer. På valg er Trine som ønsker genvalg. 
Henning Andersen foreslog Ove Jensen som kasserer. 

Ove Jensen oplyste, at han var opfordret til at stille op som kasserer. 

Generalforsamlingen fik lejlighed til at motivere begge opstillere. 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. 

40 stemmer på Trine og 31 stemmer på Ove 1 blank og 1 ugyldig. Trine er herefter valgt som kasse-
rer. 

9. Valg af 3 stk. bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Bjarne Grøn, Thomas Andersen og Andreas Gustafsen sidst nævnte ønsker ikke genvalg. 

Rene Olsen havde stillet følgende forslag: 

Rene begrundede forslaget yderligere, herunder at den oprindelige beslutning skyldtes, at det skulle 
være en nemmere kommunikation mellem bestyrelsen og udvalg. Det virkede dog til at dette ikke 
helt virkede. 

Bestyrelsen besluttede efter flertal at forblive 7 medlemmer. 

Følgende opstillede som bestyrelsesmedlemmer til de 3 pladser: Thomas Andersen, Bjarne Grøn, 
Kurt Andersen og Torben Broløs. 

Efter afstemning blev følgende valgt: 
Torben Broløs 44, Bjane Grøn 56, Thomas 59 
Kurt fik alene 28 stemmer, hvorfor det var de 3 andre, der blev valgt. 

10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 
Henset til afstemningen blev Kurt valgt som suppleant 
Trine foreslog Lene som suppleant. 
Mogens Hjortholm foreslog sig selv. 

Ovennævnte blev valgt med applaus. 

Mogens Rasmussen spurgte til formanden, om han forventede at kunne arbejde sammen med den 
nye bestyrelse. Formanden stillede sit mandat til rådighed, hvis og såfremt generalforsamlingen 
ønskede det. Kristian Buus-Nielsen motiverede at han ikke mente at der var grundlag for at Preben 
skulle gå af. 
Lars Bøgelund meddelte, at han mente at formanden gjorde et godt stykke arbejde til trods for deres 
stridigheder. 

11. Valg af 1 Kritisk revisor (bilagskontrollor) 
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Anders Skinnerup 

Per Hansen blev valgt med applaus. 

12. Valg af revisorsuppleant. 

Finn Oxfelt blev valgt med applaus. 

13. Valg af fanebærer. 

Ulrik blev valgt med applaus. 

14. Udpegning af medlemmer til fagudvalgene. 

Formanden opfordrede til at eventuelle, der ønskede at være en del af et eller flere udvalg blev op-
fordret til at melde sig. 

15. Eventuelt. 

Dirigenten oplyste, at alt kunne diskuteres, men intet kunne besluttes. 

Sune spurgte om, hvor ofte der blev samlet skaller op på skydebanen. 

Peter Vilstrup oplyste, at han var blevet kontaktet angående skoleorienteringsløb på det grønne are-
al. Han syntes det kunne være godt, hvis vores grønne område og kirkens grønne område blev be-
nyttet. 

Lars Hansen oplyste, at haglskålene blev opsamlet efter behov. 

Lars Bøgelund opfordrede til at det blev undersøgt, hvorvidt det krævede en ny miljøgodkendelse 
efter at der var nye træer, der var vokset op. 

Jan Kristensen opfordrede til endnu bedre samarbejde i den nye bestyrelse. 

16. Generalforsamlingen hæves. 

Dirigenten takkede for en god og sober debat. 

Formanden lykønskede de nye bestyrelsesmedlemmer med valget. 
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