
 
Romlund Jagtforening. 

Stiftet 19. juni 1933.   Medlem af Danmarks Jægerforbund 

 

 

Generalforsamling.  

Mandag den 14. marts 2022. 

Kl. 19.00. 
 

                                                                                                               

 Referat. 

 
1. Valg af dirigent. 

Sjønne P valgtes 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden 

 sidste ordinær generalforsamling. 

Formanden aflagde beretning, og denne kan læses i sin fulde tekst i det nye 

foreningsblad  

3. Fremlæggelse af det gennemgåede årsregnskab til godkendelse. 

Kasseren fremlagde regnskabet som udviste et overskud på kr. 16.354,- 

regnskabet blev godkendt. Samtidig opfordrede kasseren de fremmødte 

medlemmer til at handle hos foreningens annoncører og nævne det for disse, 

så de ved deres annonce også kaster noget handel af sig.  

4. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag 

5. Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som vedtages. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

A) Poul Erik Lyngsø – genopstiller ikke 

Her valgtes Lars Stentebjerg         

B) Aage Kleppe-Hansen – genopstiller 

Aage Kleppe blev genvalgt 

C) Jens Dalgaard - genopstiller  

Jens Dalgaard blev genvalgt                                

  



7. Valg af bestyrelsessuppleant (for 1år)      Peter Thisted.     

Her valgtes Ole Saabye                             

  

8. Valg af revisor (for 1 år)                      Niels Jørn Petersen.  

Niels Jørn Petersen blev genvalgt 

  

Valg af revisorsuppleant (for 1år)             Claus Smed. 

Claus Smed blev genvalgt                      

 

9. Eventuelt. 

Under evt. rejste Henrik Nielsen spørgsmål omkring de vildtfløjter som nogle 

forsikringsselskaber udleverer til deres kunder. Bestyrelsen vil forhøre sig hos 

DJ om erfaring med disse. 

Kan der være en bekymring omkring fløjterne stresser dyrene og kan hunde i 

biler med disse fløjter også høre den højfrekvente lyd fra dem? 

 

Bestyrelsen fremlagde beslutningen om overgang til udelukkende at anvende 

bio-patroner på flugtskydningsbanen. Det betyder det er slut med plastic-

haglskåle, en helt naturlig udvikling der er helt i tråd med tiden. Denne 

beslutning var der fuld opbakning til fra generalforsamlingen. 

 

Der blev forespurgt til muligheden for et arrangement med fokus på 

anvendelsen af f.eks. Kragekald/Rævekald o. lign. Der blev foreslået Henrik 

Larsen fra Kvols, som tager ud og holder foredrag, og bestyrelsen undersøger 

muligheden for et sådant arrangement. 

 

Endelig takkede formanden Poul Erik Lyngså for 13 år i bestyrelsen og 

overrakte ham en flaske whisky for indsatsen. 

 

Der var kun indleveret et enkelt trofæ til aftens konkurrence, så denne blev 

vundet af Annie Sørensen for penselfjeren fra sin første Sneppe. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede 

generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

      

Romlund den 14. marts 2022 
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Niels Jørn Petersen 

Dirigent 
 


