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Romlund Jagtforening 

Stiftet 19. juni 1933.   Medlem af Danmarks Jægerforbund 

 

 

Bestyrelsesmøde. 
22 november. 2022. kl. 1900. 

Sted. Bollervej 13B. 

 
Dagsorden. 

 

 

 
 1. Siden sidst – 14 marts. 

 2. Økonomi. 

 3. Forenings Bladet 2023-24. 

 4. Generalforsamlingen d 23. jan. 2023.  

 5. Rævejagten. 

 6. 90 års fødselsdag. 

 7. EVT. 
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Pnt. 1 – Siden Sidst - 6 Marts 

- 1. marts, Tema aften Grøn omstilling. HM Deltager 

- 5. marts, Opstart på flugtskydning 

o 28 skydedage 

o 249 deltager + 17 september 

- 12. marts, Opstart riffelindskydning/salon/riffelforløb 

o 20 skydedage 

o 180 Deltagere 

- 10. marts, Aften/skumringsskydning 

o Mårhundegruppen Viborg 

o 18 deltagere 

- 14. marts, Generalforsamling 

o 24 Deltagere 

- 23. marts, Kontaktet af politiet / Jesper Brokmann, Manglende tilladelse til 

skumrings/aften skydning 

o God dialog med Jesper ang. instruks for banens brug 

- 29. marts, Opstart på salon indskydning 

- Medio april, foreningsbladet omdeles 

- 22. april, Arbejdsdag Bollervej 13B 

o 14 Deltagere 

- 23. april, Tildeling af pladser til rågeregulering i Viborg Kommune 

o RJF får tildelt 19 pladser 

- 6. maj, Sponsorat fra Nordlys vækst fonden 

- 10. maj, Besøg af spejdere fra Langsø gruppen 

- 11. maj, Lodtrækning til Bukkejagten 

- 16. maj, Bukkepral 

o 16 deltager 

o 1 buk skudt af Jonas Bach 

- Tilskud fra jægerråddet kreds 2 til kikkert og lerdue maskiner 

- 27. maj, Ny instruks til riffelbanen modtages uden de store armbevægelser. 

Rigtig god dialog med Polities skydebane sagkyndig Jesper Brokmann 

o Ændringer i den gamle instruks indeholder bl.a.  

▪ Tilladelse til skumrings/aften skydning 

▪ Tilladelse til 10 mm 

▪ Obs på salon indskydning 

- 17 juni, gril aften 

o 18 deltagere 

- 18 juni, Repræsentantskabsmøde i Vingsted 

o JD deltager 

- 22 juni, Venskabsskydning ved Viborg Jægerråd 

- 21 juli, Nye maskiner monteres 

o Spidsduer 

- 23. august, Netværk Viborg flugtskydning 

o 21 deltagere 
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- 25. august, Pokal Riffel 

o 1. Lars Stentebjerg 

o 2. Henning Markussen 

o 3. Lars Nielsen 

- 6. september, Viborg kommune, Fundraising.  

o HM og JD deltager 

- 10. september, Pokal flugtskydning 

o A rækken, Jens Thomsen 

o B rækken, Erik Knudsen 

o C rækken, Anni O. Sørensen 

- 14. september, Kontaktet af DJ’s foreningsvejleder 

- 19. september, Aunsbjerg flugtskydning 

o 13 deltagere 

- 24 september, TAK for hjælpen 

o Hjælperskydning, 8 deltagere 

- 26. oktober, DJ Miljøtilladelser/Støj Hammerum 

o HM, AaKH og JD deltager 

- 4. oktober, hygiejne kursus Hammershøj 

o LST og HM deltager 

- November, Kommune jagter 

o 7 Pladser tildeles de medlemmer som har ydet en ekstra indsats, 

derefter øvrige medlemmer 

- 8. november, Inspirationsaften: Den attraktive forening/foreningsudvikling 

og godledelse af frivillige 

o Viborg idrætsråd, HM og JD deltager 

- 19. november, Kammerat skydning 

o 5 deltagere 

- 1. december, afholdelse af DJ kursus Modul 6 – Natjagt 

o LST deltager 

o JD hjælper i klubhuset og på banen (gril meister) 

o Nicholaj Vigger Knudsen underviser 

o Besøg af HIKVision for demo af natudstyr, Termisk og lysforstækning 

o Mad fra Højslev Slagter, God mad, men vi skal selv grille det 

- 6 december, Æbleskiver og Gløgg på Bollervej 13B 

- 20 december, Svar fra Spar Nord fonden 

o RJF tildelt 25.000,- 

- 9. januar, Besøg af journalist fra DJ, Søren Vendelbo 

o Der skydes natteskydning af LST hvor Søren tager billeder 

o Det forventes der skrives en artikel til Jæger 

o Hurtig respons fra Viborg Kommune ang. tilladelse til at skyde 

- 10 januar, Jægerrådsmøde Kreds 2 på Asmildkloster Landbrugsskole 

o JD Deltager 
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Pnt. 2 – Økonomi 

- Økonomien gennemgået af HM for bestyrelsen.  

o God økonomi og der er fremgang. Der er tillige tilkøbt en plænetraktor 

til at slå græs 

o Bestyrelsen godkender regnskabet 

 

Pnt. 3 – Forenings Bladet 2023-24 

- Datoer for aktiviteter til forenings gennemgået og fast lagt. 

- Gode historier samt billeder efterlyses til bladet og der gives opfordring til 

generalforsamlingen 

 

Pnt. 4 – Generalforsamling 

- HM bestiller stegt flæsk og kage, forlods til 30 

- Bestyrelses sup: Michael Gade 

- Valgt til bestyrelsen blev drøftet 

- Ingen indkomne forslag 

 

Pnt. 5. – Rævejagten 

- Det blev drøftet om rævejagten skal fortsættes til januar 2023 samt 2024. Der 

er generelt enighed i bestyrelsen at det er en god måde at møde naboerne på. 

 

Pnt. 6 – 90 års fødselsdag. 

- D. 19-6-1933 blev Romlund Jagtforening stiftet, det er 90 år siden. Dette 

fejres ifb. Grillaften 

 

Pnt. 7 – Evt. 

- RJF har deltaget ved møde ang. MST miljø godkendelser for skydebaner, 

hvor der er kommet nye beregningsmetoder for støjforurening. Dette vil 

påvirke en del skydebaner, idet de gamle beregninger viste sig at være 

forkerte. RJF skydebane er home safe. 

- Der opstår lidt forviring om hvordan vi gør tingene i foreningen, bl.a. ifb. 

arrangementer. Der udformes beskrivelse af ”hvordan man gør” og HM har 

lagt godt fra land 

- Hvis der skulle være interesse for at blive riffelinstruktør ved RJF er dette 

bestemt en mulighed. Måske Niels Pretzman Zink er intresseret? 

- Henning og Aage i Idom til kredsmøde opfølgning. Godt møde med generelt 

god stemning 

- LST og Henning har været på hygiejne kursus. Den generelle melding er 

Brug handsker og så er hjemmesiden vildedyrssundhed.dk god hvor der 

findes fotos af syge og raske organer, vejledninger mv. 

- Fundraising – Mødet var meget givtigt som resulterede i HM fik gode tips til 

hurtigt at sende ansøgning 
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- Kontakt fra dj forenings vejleder. JD fik fortalt der skal være mere aktualitet 

omkring artiklerne i foreningsbladet, og en opfording til at komme ud i 

foreningerne 

- Forslag til arrangementer 

o Tur til jagtens hus 

o Jagtfeltskydning 

o Flugtskydning ved Ruskær ved Bording (Engelsk sporting) 

o Flugtskydning ved Herning jagtcenter (Engelsk sporting) 

o  

 

- Datoer: 

 

o Arbejdsdag, fredag d. 21/4 

o Bukkepral, tirsdag d. 16/5 

o Grilaften, fredag d. 16/6 

o Pokalskydning Riffel, lørdag d. 26/8 

▪ Indskydning 10-12 

▪ Pokal skydning 12-15 

o Pokalskydning Hagl, lørdag d. 9/10 kl. 10-15 

o Glægg og æbleskiver, tirsdag d. 5/12 

o Rævejagt, lørdag d. 13/1 

o Fastelavns skydning, hagl, lørdag d. 10/2 

o Instruktører og hjælpere indkaldes til møde omkring vagtplanen 

 

 

    Ref. 

    Lars Stentebjerg 

 

 

 

Jens Dalgaard  Aage Kleppe-Hansen 

(Formand)  (Næstformand) 

   

   

   

Henning Markussen  Ole Saaby Nielsen 

(Kasser)  (Mening) 

   

   

   

Lars Stentebjerg   

(Sekretær)   


