Referat fra generalforsamlingen 15/1 2016
Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset Bollervej 13B med 17 deltagere.
1. Niels Jørgen Petersen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. vedtægterne.
2. Beretning: Der blev besluttet på sidste generalforsamling, at foreningen skulle få indlagt el i
klubhuset, prisen var ikke pt kommet fra Energi Midt.
El til matriklen á conto tilbud 42.951, el til klubhuset på egen grund Ib Thomsen Løgstrup
13.125 kr.
20. jan. Bestyrelsen konstituerer sig, laver program for 2015. Foreningen vil søge tilskud til El
og driftstilskud hos Viborg Kommune. Jan Thorup sætter bladet op.
Clemens trykker igen bladet uden beregning.
25. jan. Rævejagt. 11 deltagere – 1 ræv, 3 rådyr og en sneppe.
15. feb. Ræveregulering 17 deltagere - ingen ræv.
21. feb. Tøndeskydning 16 deltagere 36 skud. Tøndekonge blev Lars Nielsen. Tønden var
opsat i lidt tynde wirer, som blev skudt over, det bliver bedre i år.
Foreningsbladet kom på gaden, sat op af Jan Thorup. Annoncer blev igen i år tegnet af
Hakon Hansen, som fik næsten alle sponsorer til igen at tegne en annonce i bladet. Enkelte
nye kom til.
28. marts. Start på Salon og Riffel indskydning, 161 deltagere mod 131 i 2014. Igen i år stor
ros fra flere sider til Foreningens måde at afholde disse skydninger på. Ros til instruktørerne
som kunne hjælpe med at rette ind på kikkert mm.
8. april Skydning efter solnedgang, få deltagere, så ikke på programmet for 2016.
April – Maj. Opstart af hundetræning, både markprøvetræning og lydighed.
Maj. De første er på Rågeregulering, der blev en plads til alle, som var til indskydning. 135
jægere har nedlagt 830 råger i Viborg kommune.
8. maj. NYHED. Whisky smagning v/ Vin og Vin - AFLYST, for få tilmeldinger.
12. maj. Udtrækning af bukkejagt på Bollervej 13B, 20 solgte lodder mod 7 i 2014. 1. vinder
Henning Markussen og 2. Allan Sloth. Der bliver set 2 bukke men ikke skudt.
16. maj. Bukkepral. 18 deltagere og 3 små bukke.
Medio juni. Romlund Jagtforening bliver godkendt til at modtage tilskud til driften - lidt
teknisk - foreningen vil få 85 % da jagtdelen på 15 % ikke er folkeoplysning, og tilskuddet er
på ca. 70 % af driftsudgifterne.
3. august. Opstart på Flugtskydning, 89 deltagere mod 53 i 2014.
8. august og 12. september. NYHED. Konsortium skydning, foreningen afsatte 2 skydedage
med 15 og 11 deltagere, i 16 vil der blive 3 dage.
25. august. Pokalskydning Riffel 12 deltagere, og vinder Claus Smed med 58 points.

5. september. Nyhed: Familiedag på skydebanen, stor opbakning ca. 40 deltagere. Super flot
vejr, rigtig god stemning på Bollervej 13B. Noget som vil blive taget op igen om et år eller 2.
7. september Pokalskydning på lerduebanen. 12 deltagere. Vinder i A: Poul Erik Lyngsø. B:
Jens Dalgaard.
1. oktober. Svend Erik Sund kommer med et forslag om at renovere og udvide det grønne
skur, så der bliver plads til skydevognen og div. til riffel indskydningen.
8. oktober. Et hurtigt nedsat arbejdshold starter udvidelsen at det grønne skur.
9. oktober. De første er på kommunejagt, foreningen får tildelt 7 pladser. Pladserne udloddes
blandt fremmødte til arrangementerne og til dem, der yder en indsats i foreningen.
20. oktober. Madholdet starter igen på Løgstrup Skole v/ Knud Kok. Det bliver nok sidste år,
da Knud Kok har sagt fra.
28. oktober. Ansøgning sendt til Skydebanepuljen under DJ, Foreningen bliver tildelt 20.843
kr. d 6 jan 2016.
7. nov. Rom smagning v/ Vin og Vin aflyst - for få tilmeldinger.
Medio nov. Energi Midt starter nedgravning af elledning til foreningens matrikel, Kirkebæk
Maskinstation graver på foreningens grund i 1,2 m dybde, da Thomsens VVS vil give
vandledning/rør, så er vi klar til vand når og hvis.
1. december. Ib Thomsen fra Løgstrup El laver det sidste elarbejde og d 7. dec. kan Poul Erik
Lyngså trykke på kontakten, og der kom LYS.
2015 et foreningsår med stor opbakning til aktiviteterne på Bollervej 13 B
Rigtig mange frivillige har givet en hånd med, når Svend Erik har indkaldt til arbejdsdage på
Bollervej 13B, når der skal fældes træer, ryddes op saves træ og bygge det grønne skur om.
Der skal også lyde en stor tak til Inge Lyngsø, som har passet hjemmesiden de sidste 5 år.
Bestyrelsen har afholdt 5 møder, det sidste her i klubhuset. Bestyrelsen har deltaget i møder
fælles jægerne og DJ Viborg kreds 2. Der er pt. 136 medlemmer mod tidligere 141.
Bestyrelsen har bestemt, at den ikke kontakter de medlemmer, som melder sig ud,
Foreningen får info fra DJ omkring udmeldelse, årsag kan være ophør eller flytning.
Formandens beretning gav anledning til et spørgsmål fra Hakon Hansen omkring udlodning
af bukkejagt på foreningens areal. Formanden redegjorde for, at bestyrelsen blot have
udmøntet en generalforsamlingsbeslutning fra 11 januar 2013. Formandens beretning gav
ikke anledning til yderligere kommentarer.
Hanne og Pers Vandrepokal. I år tildeles den til et medlem, som har udvist stor foreningsånd
gennem flere år, vellidt - god til at snakke og lytte til de firmaer, som gerne vil tegne en
annonce eller vil springe et år over eller ikke vil være med mere, fået kontakt til nye som
gerne vil være med i bladet, et stort arbejde er der lagt i at tegne annoncer til foreningsbladet
og med stor omhu. Hakon Hansen fik vandrepokalen, samt 2 x rødvin.
3. Henning fremlagde regnskabet, samt en kort gennemgang af do. Regnskabet blev godkendt
uden kommentarer.
4. Ingen forslag.
5. Uændret kontingent.

6. Genvalg til Ole Saabye Nielsen, Poul Erik Lyngsø og Jens Dalgaard.
7. Genvalg til Jørgen Balle Madsen.
8. Genvalg til revisor Niels Jørgen Petersen, samt Finn Jacobsen til revisorsuppleant.
9. Henning kunne fortælle, at der allerede nu kunne købes lodder til bukkejagten på Bollervej
13B. Jens annoncerede, at der ville blive afholdt en øl/vinsmagning engang i september
måned, samt en flugtskydning i marts. Der opfordres til at følge med på hjemmesiden, som
Henning Markussen har overtaget. Ulrik spurgte til flugtskydningsdage, som foreningen
havde til udlejning, og som derefter blev forklaret. Ulrik roste bestyrelsen for dens store
arbejde, og for altid at være positiv. Vi mangler billeder og historier til foreningsbladet, så det
ikke kun er bestyrelsens billeder, som kan ses i bladet.
Referent Ole Saabye Nielsen

