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Romlund Jagtforening 

Stiftet 19. juni 1933.   Medlem af Danmarks Jægerforbund 

 

                                                                                                                             

 

 

Bestyrelsesmøde 

Mandag d. 17. december 2020 kl. 19.00 

Sted: Bollervej 13B 

 
 

      Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

2. Økonomi. 

3. Flugtskydningsbanen 

4. Generalforsamlingen 2021 

5. Evt. 

 

 

Deltagere: Jens Dalgaard, Poul Erik Lyngsø, Henning Markussen, Aage Kleppe 

og Gert Pedersen. 

 

1. Siden sidst, v. Jens Dalgaard 

 

14. sep. aflysning af konsortium skydning. 

23. sep. Mårhunde gruppen vest. Aftenskydning. 

29. sep. VJF – Jægerrådet Viborg. 

30. sep. Møde med Kim Sejersen naboaftale Jan Rygaard DJ, HM og JD 

1. okt.  Aflysning af Skyd og Nyd. 

10. nov. Aflysning af alle kommune jagter 2020. 

12. Okt. Opstart af facaderenovering af klubhuset Bollervej 13B. 

18. nov. Møde med Politiet, DJ og Romlund Jagtforening, test skydning mm. 

22. nov. Plante Poppel træer på matriklen/skoven Bollervej 13B. 

8. dec. Aflysning af Gløgg og Æbleskiver 

10. dec. Aflever brugsaftale til KS som er mellemmand til Ole Mogensen lejer. 
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2. Økonomi 

 

135 medlemmer. 

Intet nyt siden sidst pt. et underskud på ca. 10.000 kr. grundet Covid-19 

nedlukning af skydninger i foråret, samt nedlukningspåbud af politiet vedr. en 

naboklage, hvorfor der ikke er kommet indtægter ind fra 4-5 planlagte 

konsortieskydninger. 

Pt. på bog 71.500 kr. og 3.800 kr. i kontanter. 

 

 

3. Flugtskydningsbanen 

 

Påbuddet: Siden sidst er der blevet lavet et oplæg til en naboaftale, der skulle 

ende med en skriftlig aftale for flugtskydningsbanen vedr. evt. haglnedfald på 

nabo jord. Denne er modtaget fra brugsindehaveren af arealet mod syd/vest, 

uden for foreningens matrikel. 

Denne skriftlige aftale sendes nu ind til Midt- og Vestjyllands Politi, hvorefter 

bestyrelsen afventer svar snarest. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet skal der være veste tilgængelige i 

klubhuset med synligt påtryk henholdsvis ”Instruktør”, ”Baneleder” og 

”Banehjælper”, som bæres af de personer, der har ledelsen af skydningen den 

pågældende dag. 

(Gælder for både flugtskydninger og riffelskydninger) 

Vestene vil blive bestilt og leveret i nær fremtid. 

 

 

 

4. Generalforsamlingen 2021 

 

Ifølge HM, så har DJ påpeget at et ordspil i vor vedtægter i Pkt. 13.1 der ikke er 

korrekte. 

Der skal en vedtægtsændring for at få det rettet. 

Bestyrelsen vil til generalforsamlingen fremsætte dette under indkommende 

forslag, samt udsende forslaget til medlemmerne. 

 

 

 

5. Evt. 

 

Intet til debat. 
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     Referent 

                                                                                   Gert Pedersen 

 

 

 

Jens Dalgaard    Henning Markussen 

 

 

Poul Erik Lyngsø   Aage Kleppe-Hansen 

 

 

Gert Pedersen 
 


