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

Referat at ordinær generalforsamling mandag den 14. jan. 2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden
sidste ordinær generalforsamling
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
A) Gert Pedersen (for 2 år)
villig til valg
B) Henning Markussen (for 2 år)
villig til valg
7. Valg af bestyrelsessuppleant (for 1år)
Peter Thisted
villig til valg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Niels Jørgen Petersen (for 1 år)
villig til valg
Valg af revisorsuppleant (for 1år)
Finn Jacobsen
9. Eventuelt

Ønsker ikke valg

Referat:
Sted: Bollervej 13B
Deltagere: 18

Dødsfald 2018:
Mogens Nielsen døde d 2 april efter kort sygdoms forløb.
Mogens nåede kun at være medlem nogle få år i Romlund Jagtforening.
Mogens blev mindet med et minuts stilhed.

Ad. 1)
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Niels Jørn Petersen / Sjønne P.
Niels Jørgen Petersen blev valgt
Ad. 2)
Formandens beretning 2018:
15. januar: Generalforsamlingen. 24 deltagere – Bestyrelsen konstituerer sig.
20. januar: Ræve jagt. 10 deltager/ 1 hund. Skudt:1 ræv 1 kok samt et rålam.
10. februar: Tøndeskydning 7 deltagere 76 skud Tøndekonge blev Egon Knudsen.
1.marts: Foreningsbladet kom på gaden.
Annoncer blev i år tegnet af Sjønne P/ Jens Dalgaard,
Sats og Tegn v/ Jan Thorup sætter bladet op.
Clemens trykker bladet.
17. marts: Opstart på flugtskydning.
18 skydedage – 153 deltager mod 16 dage - 183 deltager i 2017.
7. april: Opstart på Salon og Riffel indskydning.
7 skydedage 105 deltager mod 7 skydedage 133 deltagere i 2017.
3. maj: Dyrlæge aften tema flåter og lopper. 13 deltagere.
Maj: De første medlemmer er på Rågeregulering, der blev en plads til alle,
som var til indskydning. Antal jægere ? skudt 770 råger mod råger 990
14. maj: Udtrækning af bukkejagt på Bollervej 13B, 19 solgte lodder, mod 20 i 2017
Der blev udtrukket 3 vindere Ivan Lyngsø – Finn Jakobsen - Jens Dalgaard

16. maj. Bukkepral. 18 deltagere og 2 bukke på paraden.
Som noget nyt skulle de fremmødte stemme om dagens buk, stemmelighed og der
skulle lodtrækning til for at finde en vinder mellem de to bukke
Skudt af Lars Fisker og Jonas Bak.
Vinder blev Lars Fisker.
21. maj kl. 05.13: Ivan Lyngsø skyder buk på Bollervej 13 B
27. juni: Arbejdsdag 9 deltagere der skulle males flugtskydning sluse riffelhus samt
svalegang mm.
1.august: Arbejdsdag på Bollervej 13 B.
Et ønske om skydetårn er blevet undersøgt hos politiet, med godkendelsen og
placering på plads, blev tårnet bygget og taget i brug.
12. august: Der bliver sat trofæer op i klubhuset igen – Tak til Henrik W. Wulff.
30. august: Pokalskydning Riffel 6 deltager
Vinder Gert Pedersen efter omskydning mod Lars Nielsen.
1.september: Pokal flugtskydning 11 deltagere, og vinder blev
A – Poul Erik Lyngsø
B – Michael Bach
C – Lars Nielsen
6. oktober. Skyd og Nyd 2.
11 deltagere. Super fint jagtvejr og til hygge samt mad lavning udendørs efter
jagten. Flere medlemmer havde stille jagt areal til rådighed. Der blev leveret 2 rådyr.
Tak til lodsejer og en specielt tak til Per Dalgaard for planlægningen.
Medio oktober: Romlund Jagtforening indsender ansøgning om tilskud til en double
lerduemaskine – en investering på 62.500 kr.
22. oktober: Besøg af Topdanmark forsikrings konsulent, da foreningen er blevet
kontaktet for et tjek, derefter kontaktes nuværende forsikringsselskab. Bestyrelsen
siger ja tak til tilbuddet fra TOP så nu er foreningen korrekt forsikret.
26. oktober: De første er på kommunejagt, foreningen får tildelt 6 pladser. Pladserne
udloddes blandt fremmødte til arrangementerne og til dem, der har ydet en indsats i
foreningen. 180 jægere heraf 14 nyjægere der er skudt 12 rådyr – 1 sneppe – 3 harer
og 2 duer.

5. december: Romlund Jagtforening bevilges tilskud fra Miljø - og
Fødevareministeriet
31.250 kr. til double maskine.

11. december: Gløgg og æbleskiver på Bollervej 13B. 11 deltagere.
Bestyrelsen har deltager i div. møder:
Viborg Fælles jæger
DJ kreds 2 Årsmøde i Jægerrådet på Landbrugsskolen.
Kreds 2. Dejbjerglund Efterskole i Dejbjerg.

Bestyrelsen har afholdt 4 møder.
Der er pt. medlemmer 126 mod 131 i 2017
Hanne og Pers Vandrepokal
I år tildeles den til et medlem, som har udvist stor foreningsånd gennem det sidste år.
Tit med kort varsel – altid glad og med et smil og med en skarp kommentar. Man kan
vel sige, at han er foreningens VVS mand.
Ulrik Nielsen vil modtage Hanne og Per Sørensens Vandrepokal samt 2 x rødvin for
sin særlige indsats i 2018 for Romlund Jagtforening ved førstkommende lejlighed, da
Ulrik var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
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.
Forventet underskud som kan henføres til etablering af vand og el i klubhus.
Hvis der ses bort fra disse investeringer, udviser driftsregnskabet et overskud på
7.000 kr.
Indtægter: 155.350 kr.
Udgifter: 168.919 kr.
Underskud: -13.569 kr.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4) Indkomne forslag. Ingen.
Ad 5) Kontingent. Uændret.
Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Henning Markussen
genvalgt
Gert Pedersen
genvalgt
Ad 7) Valg af suppleant. For 1 år.
Peter Thisted
genvalgt
Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Niels Jørgen Petersen genvalgt
Claus Smed
nyvalgt
Ad 9) Evt.
Jens D: Tak til Finn Jakobsen for de mange år som suppleant.
Tillykke til de nyvalgte.
Jørgen Balle spurgte til planen med opsætningen af double lerduemaskinen.
Henning M: Da der må gå tre år, før maskinen skal opsættes, vil bestyrelsen i
mellemtiden søge yderligere midler hos Danmarks Jægerforbunds skydebanepulje til
etableringen af double lerduemaskinen.
Henning M: Spørgsmål til generalforsamlingen - hvad der skal til for at få flere
deltagere til foreningens aktiviteter, og hvordan får foreningen nye medlemmer?
Der var en god debat med rigtig mange forslag som f.eks: Foredrag, udflugter,
temaaftener, ny maskine mindsker ventetid, og meget meget mere, som bestyrelsen
vil diskutere til næste bestyrelsesmøde.
Der var også tilfredshed med de aktiviteter Romlund Jagtforening pt. havde i
programmet.
Peter Thisted kom med et forslag om, at foreningen skal være mere synlig på de
sociale medier som Facebook m.fl.
Peter påtog sig selv hvervet som tovholder for at booste foreningen på de sociale
medier.

Tak til dirigenten for god ro og orden, dirigenten modtager 2 x vin.
Før generalforsamlingen var foreningen vært ved spisning, flæskestegsburger, og
efter generalforsamling kaffe og Othello lagkage.
Der blev stemt om årets danske og udenlandske trofæ blandt de fremmødte.
Vindere:
Dansk trofæ: Poul Erik Lyngsø: Sommerbuk fra Fiskbæk enge.
Udenlandsk trofæ: Poul Erik Lyngsø: Højlandshjort fra Skotland.

Referent
Gert Pedersen

