
 

 

Romlund Jagtforening. 
 Stiftet 19. juni 1933.   Medlem af Danmarks Jægerforbund  

Referat generalforsamling.  

Mandag den 23. januar. 2023.  

Kl. 19.00.  

Dagsorden. 

1.Valg af dirigent.  

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling  

3.Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.  

4.Indkomne forslag.  

Efter anbefaling fra Danmarks Jægerforbund foreslås følgende vedtægtsændringer: 

 I paragraf 5.3 henvises der til forældede regler om eksklusion, hvorfor der foreslås 

 følgende ny ordlyd til denne paragraf:  

”Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har 

optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig 

gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 

2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et 

sådan flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, 

såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks  

Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter 

§ 37.  

§ 10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt de ordinære medlemmer…….. Her 

 slettes ”de ordinære”, grundet at ifølge Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 2, stk.  

2, bestemmes at alle medlemmer i foreningen skal have stemmeret, undtaget 

støttemedlemmer.  

5.Fastlæggelse af kontingent.  

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

A) Henning Markussen.  

B) Ole Saabye Nielsen.  

7.Valg af bestyrelsessuppleant (for 1år)  

 8.Valg af revisor (for 1 år)  

  Valg af revisorsuppleant (for 1 år)   

 9. Evt.  

  



 

 

Viborg d. 24-01-2023 

Referat af generalforsamling, mandag d. 23-01-2023, Bollervej 13B Romlund 

Antal fremmødte til spisning: 26 

Antal fremmødte til generalforsamling: 28 

 

Formanden byder velkommen til alle fremmødte. En special velkomst til æresmedlem Peder Mølgaard og 

alle de nye der er her for første gang. Det er dejligt at se den store opbakning 

 

Pnt. 1: Valg af dirigent 

Sjønne forslåes og accepterer med en samlet generalforsamling som opbakning 

Sjønne bemærker at generalforsamlingen ikke har været i Bladet ”Jæger”, men er annonceret via mail, SMS 

samt på FB og den samlede generalforsamling har ingen indvendinger omkring denne måde at indkalde på 

Generalforsamlingen er indkald korrekt og kan gå videre 

 

Pnt 2: Formandens beretning 

Formanden fremlægger sin beretning for siden sidst, med nedenstående særlige punkter 

- To dødsfald har berørt foreningen meget i den forgangne periode og derfor mindes disse med 1 

minuts stående stilhed 

- På sidste generalforsamling, blev fremlagt forslag om foredrag, det arbejdes der på 

- Alle pokaler er ude på bordene for første gang. Det er værd at bemærke da det ikke er sket i 

formandens tid 

- Bestyrelsen har været til infomøde omkring støj på skydebaner. RJF er, ifb. med støj, i sikker havn 

- Generalforsamlingen er medlemmernes fest dag 

 

Vandre pokalen for den ekstra indsats i Romlund jagtforening, tildeles: Kaj Lykke 

For altid at være klar til at hjælpe, også med kort varsel og for det store arbejde med den ny etablerede 

overdækkede svalegang 

Kaj Lykke er desværre ikke til stede så ordstyrer tager pokalen med hjem 

 

  



 

Pnt 3 : Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse 

HM gennemgår væsentligt punkter i regnskabet hvor følgende er værd at bemærke 

- Antallet af deltager til flugtskydning er mere end fordoblet i forhold til 2021 og 2020 

- Priser på patroner er steget, både generelt, men også ifb. overgangen til bio patroner 

- Der er kommet en ekstra post i regnskabet ”Salg af øl og pølser” 

- Vi ønsker at have en rolig og stabil vækst, således vi tiltrækker de blivende medlemmer 

 

Indtægter: 165.160,- 

Udgifter: 120.733,- 

Årets resultat: 44.427,- 

Kassebeholdning: 352,- 

Bankbeholdning: 47.685,- 

HM fortæller vi har modtaget en del tilskud til bl.a. indkøb af kastemaskiner. Det kan være det ændre sig 

Vores flugtskydningsbane lever på en underskrevet aftale om haglnedfald på anden mands jord. Dette gør 

vores bane lidt sårbar og derfor er arbejdet med evt. at opkøbe et par nabo grunde så småt sat i søen. Det 

handler om ca. 5 ha hvis vi vil have det hele, hvilket vil sikre flugtskydningsbanen. 

Denne er formentligt lidt større udskrivning end hvad vi ellers har været vant til, men der er forskellige 

finansielle muligheder i spil 

Q: Ved vi om de vil sælge? 

A: Nej det ved vi ikke. Det er pt fordelt på 2 hænder. Et stort stykke og et lidt mindre stykke 

 

Q: Hvad i alverden er en posten ”Nikkedukke anno 2016” 

A: Det er en kastemaske der kan kaste i flere forskellige retninger 

 

Q: Mht. flugtskydningsbanen og støj. Støjer de grønne bio patroner mere? 

A: Ja det gør de 

Q: Er banen så forsat OK? 

A: I forhold til de målte værdier der er fast sat for vores miljøgodkendelse ligge vi et godt 

stykke fra grænsen 

 

Generalforsamlingen godkender regnskabet 

 

  



 

Pnt 4: Indkomne forslag 

Ifb. anden aktivitet har DJ gjort opmærksom på to formuleringer i vores vedtægter som er forældede. HM 

fremlægger de gamle samt nye formuleringer, som forslået af DJ. 

Ændringerne kan ses i dagsordenen på første side i dette referat 

Generalforsamlingen vedtager ved håndsoprækning, begge ændringer. 

 

Pnt 5: Fastlæggelse af kontingent 

HM fremlægger at selvom priserne generelt stiger, har RJF en fornuftig økonomi og ser ikke på nuværende 

tidspunkt behov for at hæve kontingentet og det foreslås det fastholdes til samme niveau som 2021 

Generalforsamlingen vedtager 

 

Pnt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

A) Henning Markussen på valgt. HM genopstiller og vælges til bestyrelsen 

B) Ole Saaby på valg, OS genopstiller ikke 

 

Bestyrelsen peger på Michael Gade til indtrædelse i bestyrelsen 

Generalforsamlingen vælger Michael Gade til bestyrelsen 

Vi takker Ole Saaby for indsatsen, der med kort varsel kunne træde til og har gjort et godt stykke arbejde. Ole 

Saaby for tildelt en flaske vin for den aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

 

Pnt 7: Valg af bestyrelsessuppleant (for 1 år) 

Bestyrelsen Peger på Annie O. Sørensen 

Generalforsamlingen vælger Annie O. Sørensen som bestyrelsessuppleant for 1 år 

 

Pnt 8: Valg af revisor (for 1 år), Valg af revisorsuppleant (for 1år) 

Niels Jørn Pedersen vælges som revisor  

Claus Smed vælges som suppleant 

 

  



 

Pnt 9: Evt.  

Q: Mht. natskydninger, er det nødvendigt og er vi plaget af MH? 

A: Jonas fra Mårhundegruppen Viborg fortæller at reguleringsjægerne er meget glade for at få muligheden 

for at komme på skydebanen og få testet deres udstyr inden de tager på regulering. Jonas fortæller 

samtidige generelt om status på MH i Viborg og omegn og resultatet er at vi på egnen forsat er plaget af MH. 

Alle tal står på Mårhundegruppen Viborgs FB side 

 

Jens Dalgaard: Status for de grønne bio patroner. Vi har været i dialog med bl.a. Kr. O. Skov omkring indkøb 

af bio patroner, og de er pt. udsolgt, hvilket kan resultere i vi er tvunget til at gå tilbage til ikke-bio patroner, 

når vores lager løber tør, hvilket vil ske i løbet af 2023 

 

Q: Hvor mange er vi i foreningen 

A: Vi har ikke fået dette års medlemstal endnu, men vi var 146 medlemmer i foreningen sidste år 

 

Jens Dalgaard: Som noget nyt er alle interesser inviteret til deltagelse i vagt planlægning for hhv. riffel og 

flugtskydnings dage. 

Mødet er mandag d. 30-01-2023 kl. 19 hvor foreningen vil være vært for kaffe og kage 

Interesserede kan henvende sig til Aage Kleppe Hansen står for tilmeldingen. 

Mødedagen er sendt ud på mail og annonceret på Facebook. 

 

Q: Mht. antallet af skydninger, hvis vi løber i en grænse for antallet, er det muligt at minimerer 

konsortieskydninger? 

A: Vi har masser af skyde dage, men vi ønsker et godt samarbejde med naboerne, derfor er vi 

opmærksomme på støjen og antallet 

Q: Kan medlemmer evt. dække de mangle udgifter for konsortier skydninger? 

A: Foreningsmedlemmer kommer altid i første række, så hvis det bliver et problem, skal vi blot have fundet 

en balance.  

 

Q: Har der været klager omkring støjen? Som nabo synes jeg ikke der skydes ret meget og støjen er ikke 

generende  

A: Nej der har pt. ikke været nogen klager og det er dejligt at høre det ikke lyder så voldsomt. Vi er blot 

opmærksomme på at det defacto larmer når man afgiver et skud og ønsker at være på forkant. Når 

skydedagene er planlagte, annonceres de og vi lægger en seddel i naboernes postkasser, så de på den måde 

har mulighed for at reagerer hvis der er en skydning der kampolerer med private arrangementer, hvorved 

naboerne har mulighed for at få skydninger aflyst hvis disse skulle genere 



 

Q: Er der mulighed for at medlemmer kan skyde en hel dag selv (Booke banen) 

A: ja det er ikke noget problem.  

 

Q: Er der mulighed for foretag omkring optik til rifler? 

A: Ja. Bestyrelsen arbejder på forskellige foretag og riffeloptik tages med på listen 

 

Q: Det er godt at høre at RJF er på forkant, har man kigget på om banen kan drejes således der ikke sker 

haglnedfald på anden mands jord? 

A: Nej det er der ikke. I forhold til støj målingerne ligger banen optimalt 

 

Q: Det er god signal værdi at være på forkant 

 

Q: De foredrag der snakkes om, hvilken størrelse snakkes der? 

A: Bestyrelsen kigger på forskellige løsninger og der kommer mere om det på et senere tidspunkt 

 

Q: Forslag til foredrag kunne være en veterinær omkring bl.a. råvildts syge eller foredrag fra en lokal 

storvildts jæger 

A: Det er noteret og tages med på listen 

 

Dirigenten takker for god ro og orden 

En tak til dirigenten skal lyde fra forenings side. Dirigenten får tildelt en flaske vin som tak for hjælpen 

Generalforsamlingen afsluttes med kaffe og kage 

 

Præmier for trofæ opmåling: 

- Dansk skudt blev Jens Dalgaard m. 18 stemmer. Jens Dalgaard fortæller historien om ”Bukken fra 

Sdr. Rind” 

- Udenlands skudt blev Aage Nielsen med dobbelt så mange som til nr. 2. Aage fortæller historien om 

”Morgen bukken fra Polen” 

 

Referent, Lars Stentebjerg 


