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Romlund Jagtforening 

Stiftet 19. juni 1933.   Medlem af Danmarks Jægerforbund 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling  

mandag den 15. januar 2018 
 

                                                                                                               

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 

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

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

A) Ole Saabye Nielsen (ikke villig til genvalg) 

B) Poul Erik Lyngsø (villig til genvalg) 

C) Jens Dalgaard (villig til genvalg)                          

7. Valg af bestyrelsessuppleant (for 1 år)   

Jørgen Balle Madsen (ikke villig til genvalg) 

8. Valg af revisor (for 1 år) 

Niels Jørgen Petersen (villig til genvalg) 

Valg af revisorsuppleant (for 1 år) 

Finn Jacobsen (villig til genvalg) 

 

9. Eventuelt 
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REFERAT: 

 

Sted: Bollervej 13B 

Deltagere: 24  

 

Ad 1) 

Valg af dirigent: Niels Jørn Petersen (Sjønne P.) 

 

Ad 2) 

FORMANDENS BERETNING 2017: 

 

16. januar: Generalforsamlingen. 24 deltagere. 

 

16. januar: Bestyrelsen konstituerer sig. 

 

22. januar: Rævejagt med 14 deltagere, ikke skudt noget. 

 

11. februar: Tøndeskydning med 11 deltagere. 220 skud. Tøndekonge blev Claus Smed. 

 

1. marts: Foreningsbladet kom på gaden. Annoncer blev igen i år tegnet af Hakon 

Hansen. Sats og Tegn v/ Jan Thorup sætter bladet op. Clemens trykker bladet og 

NYHED kalender med aktiviteter trykt på.  

 

18. marts: Opstart på flugtskydning. 

16 skydedage, 183 deltagere - 12 skydedage, 95 deltagere i 2016. 

Foreningen mangler instruktør. Aage Kleppe-Hansen og Claus Smed skal på kursus i 

2018. 

 

1.april: Opstart på salon- og riffelindskydning, 7 skydedage, 133 deltagere – 7 

skydedage, 144 deltagere i 2016. 

 

Maj: De første er på rågeregulering. Der blev en plads til alle, som var til indskydning. 

125 jægere har nedlagt rågeunger 990. 

 

11. maj: Udtrækning af bukkejagt på Bollervej 13B, 14 solgte lodder mod 15 i 2016. 

Der blev udtrukket 3 vindere: Vagn Thorsager – Jens Dalgaard – Gert Pedersen. Der 

blev ikke skudt buk i år. 

 

16. maj: Bukkepral. 11 deltagere og 2 bukke på paraden. 

 

6. august – 25. september: Konsortium-skydning, foreningen afsatte 2 skydedage. 



3 

 

 

 

 

24. august: Pokalflugtskydning med 15 deltagere, og vindere blev: 

A – Ole Nielsen 

B – Aage Kleppe-Hansen 

C – Michael Bach 

 

4. september: Pokalskydning riffel 5 deltagere. 

Vinder: Gert Pedersen 

 

For første gang udlodder foreningen jagt i efteråret. Der blev solgt 6 lodder. 

1 vinder Finn Jakobsen 2 Henning Markussen 3 Lars Nielsen. Ikke skudt noget. 

 

Medio september: Romlund Jagtforening får den endelige bevilling på vand og kloak 

fra Viborg kommune. 

 

7. oktober: NYHED Skyd og Nyd - et forslag fra et medlem. 

11 deltagere + 2 som kom til spisning. 

Flere medlemmer havde stillet jagtareal til rådighed. Der blev leveret en kok og 2 rådyr. 

Tak til lodsejere og en speciel tak til Per Dalgaard for planlægningen mm. 

 

Medio oktober: Romlund Jagtforening opfordres til at søge midler i strakspuljen med et 

max. beløb på 20.000 kr. Foreningen søger om tilskud til 3 vinduer mod syd og en 

fransk dør i øst enden. Vinduer og dør er isat. 

 

27. oktober: De første er på kommunejagt, foreningen får tildelt 8 pladser. Pladserne 

udloddes blandt fremmødte til arrangementerne og til dem, der har ydet en indsats i 

foreningen.180 jægere, heraf 14 Ny-jægere. Der blev skudt 12 rådyr, 1 sneppe, 3 harer 

og 2 duer. 

 

30. november: Viborg Vand graver vandrør ned til det sorte skur. 

 

Der er afholdt flere arbejdsdage på Bollervej 13B bl.a.: 

Jørgen Balle har lavet tag over standpladsen ved flugtskydningsbanen. 

Opsætning af sikkerhedsstakit ved lerduemaskinerne. 

Dør og vinduer sættes i. 

Toiletrum samt vvs-arbejde, el mm. 

 

Bestyrelsen har deltaget i div. møder: 

Viborg Fællesjæger 

DJ kreds 2 Årsmøde i Jægerrådet på Landbrugsskolen 

Kreds 2. Dejbjerglund Efterskole i Dejbjerg 

             

Bestyrelsen har afholdt 2 møder. 
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Der er pt. medlemmer 131 mod 133 i 2016. 

Hanne og Pers Vandrepokal: 

I år tildeles den til et medlem, som har udvist stor foreningsånd gennem det sidste år. 

Han er altid klar til at hjælpe, hvor der er behov, som pølsemand/grill, indskriver til 

skydning, på arbejdsdage – tit med kort varsel – altid glad og med et smil. 

Lars Nielsen modtager Hanne og Per Sørensens Vandrepokal for sin særlige indsats for 

Romlund Jagtforening 2017 plus 2 x rødvin. 

Til slut tak til ALLE, som har bakket op omkring Romlund Jagtforening og til 

bestyrelsen. 

 

Ad 3) 

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse ved Henning Markussen: 

Indtægter i alt: 89.872 kr. 

Omkostninger i alt: 92.050 kr. 

Årets resultat: -2.179 kr. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 4) 

Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag. 

 

Ad 5) 

Fastlæggelse af kontingent. 

Uændret kontingent. 

 

Ad 6) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

A) Åge Kleppe-Hansen, nyvalgt 

B) Poul Erik Lyngsø, genvalgt 

C) Jens Dalgaard, genvalgt 

 

Ad 7) 

Valg af bestyrelsessuppleant (for 1 år)   

 Peter Thisted, nyvalgt 

 

Ad 8) 

Valg af revisor (for 1 år) 

 Niels Jørn Petersen, genvalgt 

 

Valg af revisorsuppleant (for 1 år) 

Finn Jacobsen, genvalgt 
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Ad 9) 

Eventuelt. 

 

Tak til Ole Saabye for de 10 år i bestyrelsen. Foreningen håber, at den stadigvæk kan 

trække på Ole’s ekspertiser som riffelinstruktør og elektriker. Ole modtager 1 flaske 

rom. 

 

Jens Dalgaard ønskede tillykke til de nyvalgte. 

 

Formand Jens Dalgaard sluttede af med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det 

forgangne år og til de medlemmer, der er mødt op til foreningens arrangementer i 2017. 

 

Tak til dirigenten for god ro og orden. Dirigenten modtager 2 x vin. 

 

Før generalforsamling blev der afholdt spisning, hvor Per Dalgaard trakterede med 

tarteletter og hønsekødsuppe. Mellem retterne var der forevisning af foreningens nye 

toilet med vand. 

 

Der blev afholdt afstemning om årets danske og udenlandske trofæ af de fremmødte. 

 

Bredt trofæudvalg med kronhjort, råbukke og vildsvin. 

Vindere: 

Dansk trofæ: Åge Nielsen med sommerbuk fra Stoholm omegn. 

Udenlandsk trofæ: Ole Saabye Nielsen med brunstbuk fra Sverige. 

 

 

Referent: Gert Pedersen 

 


