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Romlund Jagtforening 

Stiftet 19. juni 1933.   Medlem af Danmarks Jægerforbund 

 

                                                                                                                             

 

 

Bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 19.00 

Sted: Bollervej 13B 

 
 

      Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Økonomi 

3. Bemanding til foreningens aktiviteter 

4. Riffelindskydning inden d. 16. august 

5. Etablering af double duekaster/udpege arbejdsgruppe 

6. Diskutere/vurdere opbakningen til salonriffelbane i samarbejde med 

Viborg Jægernes Fællesråd 

7. Evt. 

 

 

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

og Gert Pedersen. 

 

1. Siden sidst fra d. 7 februar: 

21. feb: Hente patronopbevaringsskab. 

 

21. feb: Møde Viborg Jægernes Fællesråd. 

 

Start marts: Foreningens klubblad udkommer. 

 

2. marts: Fastelavnsskydning med 14 deltagere. Tøndedronning Karina        

Kleppe-Hansen. I alt blev der afgivet 110 skud. 
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4. marts: Riffelinstruktører på info kursus inviteret af Stoholm 

Jagtforening. 

 

14. marts: RJF tildeles tilskud på 25.000 kr. til double duekaster. 

 

16. marts til 15. april: Flugtskydning: 42 deltagere. 

 

23. marts: Kreds 2 årsmøde i Holstebro. 

 

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

 

2 april: JD/PEL laver en gennemgang og aftale med Daniel fra 

HedeDanmark ang. udtynding af foreningens areal med skov/træer, som 

går i gang i uge 24/25, men er der uklarhed om bundlinje, hvilket JD har 

rykket for og pt. ikke har fået svar på.  

 

21. april: Årsmøde Viborg Fællesjægerne. 

 

6. april-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. 1. vinder: Ole Nielsen. 2. vinder: Sjønne 

P. 3. vinder Michael Gade, men da han ikke er medlem i RJF kan han ikke 

deltage i bukkejagten. JD kontakter Michael, om han vil have pengene 

tilbage eller tilbuddet om at blive medlem i RJF. 

 

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

den eneste buk, der blev præsenteret. 

 

2. Økonomi 

129 medlemmer. 

Driftsregnskab for 1. halvår 2019 viser et plus på 24.000 kr. 

På bog 65.000 kr. 

GP: ønske om køb af en kikket til indskydning. Aage Kleppe vil tage sig 

af dette køb. 

AaK: Vil indkøbe et jagtgevær til foreningen til brug ved 

konsortieskydningerne. 
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3. Bemanding til foreningens aktiviteter 

HM: Vi har alle et ansvar for, at der er bemanding til foreningens 

aktiviteter, om det er personer fra bestyrelsen eller medlemmer er 

underordnet, blot der er sat navne på, hvem det står for arrangementet.  

Der var lidt tvivl omkring bukkepral, men det løste sig på fornem vis. 

 

4. Riffelindskydning inden d. 16. august. 

Et ønske fra medlemmer der skal på bukkejagt i Sverige i midten af 

august. 

Datoen bliver d. 7. august fra kl. 16-20, JD indberetter. 

 

5. Etablering af double duekaster/udpege arbejdsgruppe. 

Poul Erik, Aage Kleppe og Jens D. meldte sig, og Jørgen Balle som den 

håndværksfaglige. 

 

6. Opbakningen til salonriffelbane i samarbejde med Viborg Jægernes 

Fællesråd. 

RJF bestyrelse og riffelinstruktører bakker ikke op om salonriffelbanen, 

da der ikke kan ses en fremtid i denne, samt at der er arbejde nok at gøre i 

RJF egen regi. 

 

7. Evt. 

Forslag til Viborg Jægernes Fællesråd: Færre møder samt at afholde 

møderne på skift hos jagtforeningerne. 

 

Evaluering af skydningerne forår 2019. 

Flugtskydning:  

God tilslutning, samt altid god stemning. 

 

Riffelskydning: 

Styr på alt lige fra indskrivningen, hvor enkelte ikke havde styr på 

jagttegn/riffeltilladelse, men det fik de lært på en positiv måde. 

Instruktørerne havde som sædvanlig styr på indskydningen, så deltagerne 

kunne tage hjem med godt indskudte rifler og god samvittighed, og ikke 

mindst tilbage i klubhuset, hvor der var fuld service med forplejningen og 

hyggeligt samvær. 

 

HM: Grillen skal startes op med det samme, så også dem der kommer 

tidligt får chancen for at kunne købe en pølse eller to. 
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GP: Forslag til om starttiderne til riffelskydningerne skal ændres fra kl. 15 

til kl. 16, da det til tider er svært at nå opsætningen pga. arbejde og for få 

pensionister i foreningen, som kan komme og hjælpe til kl. 15.00. 

 

GP: Forslag til foreningsbladet om flugtskydning-/riffelskydningstiderne 

kunne få en selvstændig side hver næste år, da GP syntes det står lidt 

rodet sammen på samme side. 

 

JD: Klubhuset skal males eller beklædes med klinker (måske andet) i 

løbet af 1-2 år samt have nye tagrender og gavl, hvilket JD ville tage sig 

af. 

 

 

      

      

     Referent 

                                                                                   Gert Pedersen 

 
 


