
 
Romlund Jagtforening 

Stiftet 19. juni 1933.   Medlem af Danmarks Jægerforbund 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 13. jan. 2020 
 

                                                                                

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) Aage Kleppe-Hansen (for 2 år)    villig til genvalg 

B) Poul Erik Lyngsø       (for 2 år)         villig til genvalg 

C) Jens Dalgaard             (for 2 år)         villig til genvalg 

7. Valg af bestyrelsessuppleant (for 1år)   

Peter Thisted                                           villig til genvalg  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Niels Jørn Petersen (for 1 år)  villig til genvalg 

 

Valg af revisorsuppleant (for 1år) 

Claus Smed                       Villig til genvalg 

 

9. Eventuelt 

      

 

 

 

 



 
 

Referat: 

Sted: Bollervej 13B 

Deltagere: 27 

 

 

Ad. 1)  

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Niels Jørn Petersen / Sjønne P.  

Niels Jørn Petersen blev valgt 

 

Ad. 2)  

Formandens beretning 2019: 

 

9. jan. Besøg af Peter Mandrup - Viborg Idrætsråd, ang. energiforbedring i 

klubhuset. 

10. jan. Viborg Jæger Råds årsmøde. 

14. jan. Generalforsamling med 18 deltagere.  

15. jan. Besøg hos Kvols Jagtforening. 

17. jan. Besøg af Jysk-el, tilbud på varmepumpe.  

17. jan. Foreningsevent med Viborg Idrætsråd i Stoholm Kulturcenter.  

19. jan. Rævejagt med 15 deltagere, leveret 1 ræv samt en rå.  

24. jan. Forslag fra Peter Thisted om foredrag med Per Kauffmann.  

30. jan. Indsender ansøgning til varmepumpe samt dør til depot til Viborg 

Idrætsråd. 

21. feb. Hente patronopbevaringsskab.  

21. feb. Møde i Viborg Jægernes Fællesudvalg.  

Start marts. Foreningens klubblad udkommer. Trykt hos Clemenstrykkeriet 

v/Henrik Nielsen 

2. mar. Fastelavnsskydning med 14 deltagere. Tøndedronning Karina Kleppe-

Hansen. I alt blev der afgivet 110 skud.  

4. mar. Instruktører på infokursus inviteret af Stoholm Jagtforening.  

14. mar. RJF tildeles tilskud på 25.000 kr. til double duemaskiner af DJ.  

16. mar. til 15. apr.: Flugtskydning: 42 deltagere.  

23. mar. Kreds 2 årsmøde i Holstebro.  

27. mar. RJF bliver godkendt til at opbevare/køb/salg af patroner.  

2. apr. JD/PEL laver en aftale med Hede Danmark ang. udtynding af foreningens 

areal med skov/træer, men der var uklarhed om bundlinje. Bestyrelsen beslutter at 

kontakte Skovdyrkerforeningen for et tilbud mere - de får opgaven som forventes 

at starte medio sep. 2019. 

21. apr. Årsmøde i Viborg Jægernes Fællesudvalg.  

6. apr.-14. maj. Riffelindskydning med 40 deltagere til salonskydning og 93 

deltagere til jagtriffel.  



6. maj. RJF tildeles 13 pladser til rågeregulering, som uddeles efter først til mølle 

princippet.  

14. maj. Solgt 22 bukkelodder. Vinder: Ole Nielsen. 1. reserve: Sjønne P. 2. 

reserve Michael Gade.  

16. maj. Bukkepral: 11 deltagere. Vinder af pokalen Niels Damgaard med den 

eneste buk, der blev præsenteret.          

13. jun. Aage Kleppe kommer med forslag til det nye ”lerdue-maskinhus”.  

14. jun. Grillaften på Bollervej 13B. - 21 deltagere, dejlig aften.  

17. jun. Venskabsskydning. Med lidt træning så vil foreningen få en bedre 

placering.  

22. jun. Repræsentantskabsmøde DJ. i Vingsted.  

1. jul. Arbejdet kan begynde på det nye lerdue-maskinhus. Kirkebæk 

Maskinstation graver ud til kabel samt sokkel. Jørgen Balle bestiller materiale. 

Aage Kleppe sætter huset af. Sjønne P kommer og sætter galjer, så der kan 

arbejdes uden at flytte snorene. Poul Erik og Jens sætter sokkel mm. Jørgen Balle 

laver konstruktionen - monterer det i soklen og brænder tagpap på. Erik Knudsen 

laver el.   

6-7. jul. Poul Erik Lyngsø består flugtskydningsinstruktørkurset.  

23. jul. Besøg af Ib og Ernst fra Kvols Jagtforening, ser på toiletforholdene samt 

høre til fælles skydning.  

29. jul. – 7. sep. Flugtskydning. 

8. aug. Toyota Danmark skal have optaget en film over temaet: Det at køre i en 

hybrid bil, og hvem kører i sådan en bil i dagens Danmark. Foreningen stiller 

arealet til rådighed for filmoptagelse.  

12. aug. Riffelindskydning, EKSTRA skydning med 6 deltagere.   

22. aug. De nye lerduemaskiner bliver monteret og tilsluttet. Huset bliver bygget 

færdig. 

28. aug. Riffelpokalskydning 8 deltagere. Vinder Gert P med 57 point.  

2. sep. Pokalflugtskydning. 12 deltagere. Vinder i C Karina Kleppe-Hansen, 

vinder i B Jens Dalgaard, vinder i A Poul Erik Lyngsø 

16.-26. sep. Skovdyrkerforeningen starter udtynding af bevoksningen på 

Bollervej 13B.  

18. sep. Gert P. deltog i DJ’s debatmøde på Paarup Kro, hvor strukturvalget 

fremlagde deres forslag til en ny organisationsstruktur.  

21. sep. Afbud til VJF’s formandsmøde d. 24. sep. pga. riffelskydning i RJF og 

formanden bortrejst, hvilket udløste en uacceptabel mail fra VFJ’s formand.   

26. sep. Foredrag med Per Kaufmann hos JAFI, hvor 50 deltager heraf 20 fra 

Romlund.  

28. sep. Udtrækning af vinder til råvildtjagten, da der ikke er skudt buk. Vinder 

Jens Dalgaard, 1. reserve Henning Markussen, 2. reserve Kurt Bjeldal. Der blev 

ikke skudt noget. 

1. okt. Skyd og Nyd aflyses pga. manglende tilmeldinger.  

9. okt. Tildeling af pladser på kommunejagterne. 7 pladser, som først tildeles 

medlemmer, der har ydet en ekstra indsats.  



22. okt. Afregning fra Skovdyrkerforeningen.  

31. okt. Udbetalingsskrivelse fra Miljøstyrelsen vedr. tilskud til de nye 

lerduemaskiner mm. som dog kræver en autoriseret revisor rapport, tak til 

Henriette Dahl. 

8. nov. Besøg af Norbert Ravnsbæk fra DJ angående godkendelse af 

lerduemaskiner mm, samt godkendelse for udbetaling af tilskud. 

19. nov. Bevilling af tilskud fra Viborg Idrætsråd til varmepumper - afslag på ny 

dør til depotrummet, denne skiftes over driften. 

12. dec. Foreningen bestiller dør hos Jørgen Balle Madsen.  

 

Status for skydningerne på Bollervej 13B:  

 

Flugtskydning:  

2018 - 5 konsortier - skydninger med 50 deltagere, 13 skydedage med 103 

deltagere. 2019 - 4 konsortier - skydninger med 40 deltagere, 16 skydedage med 

145 deltagere.  

 

Riffel:  

2018-8 skydedage med 107 deltagere.  

2019-9 skydedage med 157 deltagere.        

 

Bestyrelsen har deltaget i diverse møder: 

Viborg Jægernes Fællesudvalg 

Viborg Idrætsråd 

DJ kreds 2 Årsmøde i Jægerrådet på Landbrugsskolen 

Kreds 2. Dejbjerglund Efterskole i Dejbjerg    

             

Bestyrelsen har afholdt et passende antal møder 

 

Der er pt. medlemmer 134 mod 126 i 2018 

Hanne og Pers vandrepokal 

Uddeles ikke i 2019, da mange rigtig mange har ydet en ekstra indsats også med 

kort varsel 

 

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

bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 



Ad 3) Regnskab v/Henning Markussen 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Et godt år med god tilslutning til aktiviteterne, driftstilskud, salg af træ, samt færre 

udgifter på vedligehold, giver et flot samlet resultat for 2019. 

Indtægter: 178.354 kr. 

Udgifter:   102.053 kr. 

Overskud:  76.301 kr. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

 

Ad 4) Indkomne forslag. Ingen. 

 

 

Ad 5) Kontingent. Uændret.  

 

 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Aage Kleppe-Hansen   genvalgt 

Poul Erik Lyngsø  genvalgt  

Jens Dalgaard                genvalgt    

 

Ad 7) Valg af suppleant for 1 år 

        Peter Thisted genvalgt      

  

 

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

       Niels Jørn Petersen  genvalgt 

       Claus Smed  genvalgt 

 

 

 

 

Ad 9) Evt.   

Søren Lindhart spurgte til, om det er et problem med så mange penge på kontoen i 

forhold til stadig at få driftstilskud mv. 

Henning M. svarede, at det ikke giver problemer, da det er i foreningens aktiver at 

foreningen er formuende ikke i reelle kontanter. 

 

Erik Knudsen spurgte, om foreningen ville påbegynde etableringen af flere 

lerduekasterhuse med den gode økonomi. 

Henning M. svarede, at hvis man påbegynder et projekt, kan man ikke søge/få tilskud 

til det efterfølgende, så det vil bestyrelsen vente lidt med, da Skydebanepuljen under 

Danmarks Jægerforbund endnu ikke er udmeldt for 2020, da der naturligvis skal 

søges tilskud til den videre udbygning af foreningens anlæg.  



 

Der blev spurgt, om foreningen ønskede at modtage ældre våben fra medlemmerne til 

brug ved konsortieskydningerne. 

Poul Erik svarede pænt nej tak med den begrundelse, at der kan købes nye 

haglgeværer til fornuftig pris med garanti. 

 

Ove Poulsen spurgte til overdækning ved indgangen til klubhuset. 

JD svarede, at det vil bestyrelsen drøfte til næste bestyrelsesmøde.           

 

JD: Tak til dirigenten for god ro og orden. Dirigenten modtog 2 x vin. 

 

Før generalforsamlingen var foreningen vært ved spisning, stegt flæsk med 

persillesovs, og efter generalforsamlingen kaffe og Othello lagkage. 

 

Der blev stemt om årets danske og udenlandske trofæ blandt de fremmødte. 

 

Vindere: 

Dansk trofæ: Jørgen Balle Madsen med flot kronhjort. 

Udenlandsk trofæ: Claus Smed med buk fra Polen. 

 

 

Referent 

Gert Pedersen 

 

 

 

 

 

 

                                                    


