
Stenlille Jagtforening 

Generalforsamling fredag den 5. oktober 2018 

Referat: 

1. Velkomst v/ formanden. Der deltog ca. 50 mennesker i generalforsamlingen – heraf  

1. Valg af dirigent: Søren Godtfredsen 

2. Valg af stemmetællere: Claus Bohmand, Per T. Nielsen 

 

2. Formandens beretning: se Bilag 1 

p.t. 395 medlemmer + 17 medlemmer i restance 

Beretningen godkendes 

 

3. Beretning fra de enkelte udvalg 

1. Flugtskydning: v/ Ole Holck 

Fastelavnsskydning med ca. 25 deltagere. Sammen med kreds 25 har vi i år lavet 

skydekonkurrence sammen med andre foreninger. Vi deltog med et hold, som fik en 

bronzemedalje. 

 

2. Hundeudvalg: v/ Dorthe Harpøth. Lydighedstræning startede op i slutningen af januar. 

49 deltagere med afslutning i mats måned. Apporteringstræning startede op i april med 

26 deltagere. 

Lydighed i august måned – ligeledes med pæn deltagelse. 

”Sund hund” har været temaet i 2018. Herunder besøg af Villa Vov. Et efterfølgende 

heldagsarrangement blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. 

En dag med fys. behandling o. lign. for hunden måtte ligeledes aflyses pga. for få 

tilmeldte. 

Inspirationsdag for alle hundeinstruktørerne var en succes. 

Dorthe meddeler her, at hun fratræder som formand for hundeudvalget. 

 

3. Riffeludvalg: v/ Flemming M. Petersen Bilag 2 

 

4. Jagthorn: v/Lene Henriksen. Sæsonen varer fra oktober til april. Vi er netop i går startet 

på den nye sæson, hvor vi håber på at kunne etablere et hold for begyndere og et hold 

for øvede. 

 

 

5. Jagttegnsudvalg: v/ Johnny Carlsen. Havde et godt hold kursister med bl.a. elever fra 

Ringsted, fordi Ringsted ikke selv kunne sætte hold. 7. oktober afholder Johnny 

foredrag om, hvad det vil sige at tage jagttegn. Der er p.t. kommet 4 tilmeldinger.  

 

6. Husudvalg: v/Arne Nielsen. Alt vedr. huset er medtaget i formandens beretning 

7. TeamLady: v/ Lene Henriksen. TeamLady mødes 4 gange om året – i februar, maj, 

august  og november måned – altid sidste onsdag i måneden. 

P.t. er vi 6-7 medlemmer i TeamLady, og det kunne være sjovt at være 3-4 stykker 

mere. 



 

4. Regnskab v/ kassereren: Godkendes 

 

5. Indkomne forslag 

 

Ved generalforsamlingen 2017 havde bestyrelsen fremsat et forslag om ændring af 

vedtægterne kap. 7 pkt. 7.2 og 7.3. 

De ønskede ændringer kunne ikke umiddelbart godkendes på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende genovervejet forslaget. 

 

I stk. 7.2 står der ”Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

I stk. 7.3 står der ”Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af 

dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved 

skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. ” 

 

I praksis annonceres generalforsamlingen i Jæger - september udgaven med angivelse af 

dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Evt. indkomne forslag fremgår først af den endelige dagsorden, som foreligger på selve 

generalforsamlingen.  

Bestyrelsen foreslår indkomne forslag i stk. 7.3 slettet, så praksis lever op til foreningens 

vedtægter. 

 

Forslaget vedtaget. Ønsket om vedtægtsændringen sendes til Danmarks Jægerforbund til 

endelig godkendelse.  

5a. Uddeling af jubilæumsnåle:  

13 stk. 25 års nål  

8 stk. 40 års nål 

1 stk. 50 års nål 

Æresmedlemmer: 2 nye medlemmer udpeges som æresmedlemmer.  

Det drejer sig om Søren Gotfredsen og Henrik Bak som gøres til æresmedlemmer pr. dags 

dato. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

1. Arne Nielsen    På valg - genvalgt  

2. Ole Holck     På valg - genvalgt 

3. Dorit Hejlesen    På valg - genvalgt  

4. Lene Henriksen  Ej på valg    

5. Leif Hansen  Ej på valg     

6. Mark Jensen  Ej på valg 



7. Johnny Carlsen     På valg - genvalgt 

 

Suppleanter: (vælges for et år af gangen) 

 Carsten Christensen    På valg - genvalgt 

 Allan Pedersen    På valg - genvalgt 

 

7. Valg til flugtskydningsudvalg: 

1. Ole Holck  Ej på valg  

2. Johnny Carlsen   Ej på valg – trækker sig fra udvalget.  

3. Allan Pedersen   Nyvalgt  

4. Per Pedersen   Nyvalgt 

5. Niels Rasmussen  Ej på valg  

 

8. Valg til hundeudvalg:   

1. Per Pedersen  Ej på valg     

2. Isabella Christensen Ej på valg – trækker sig fra udvalget    

3. Dorthe Harpøth Ej på valg – trækker sig fra udvalget  

4. Nicklas Eriksen    På valg – genopstiller ikke 

5. Carl Aage Arnenstrøm    På valg - genvalgt 

6. Arne Nielsen   Nyvalgt 

  

 

9. Valg til riffeludvalg: 

1. Flemming M. Petersen   På valg – genopstiller ikke 

2. Per T. Nielsen  Ej på valg     

3. Mark Nielsen    På valg - genvalgt 

4. Torben Hovmann  Ej på valg     

 

10.  Valg til Jagthornsudvalg:  

1. Johnny Nielsen    På valg - genvalgt 

Suppleant: 

Johnny Carlsen  Ej på valg - trækker sig fra udvalget    

 

11. Valg til Jagttegnsudvalg: 

1. Johnny Carlsen   Ej på valg   

2. Claus Bomand  Ej på valg   

3. Johnny Rohde Nielsen   På valg - genvalgt 

 

12. Valg til husudvalg: Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget. 

1. Henrik Back   Ej på valg     

2. Dorit Hejlesen    På valg - genvalgt 

3. Leif Hansen  Ej på valg   

4. Lene Henriksen    På valg - genvalgt  

5. Ole Holck    På valg - genvalgt 

 

13. Valg ad revisorer: 



1. Ingrid Christiansen Ej på valg     

2. Else Jeppesen    På valg - genvalgt 

Suppleant:   

 Lis Tanderup   På valg - genvalgt 

     

14. Fastsættelse af kontingent: v/Dorit Hejlesen. Dj har hævet kontingentet med 7 kr. Stenlille 

Jagtforening ændrer ikke kontingentet i år.  

 

15. Eventuelt: Debat omkring det faldende medlemstal. Hvad gør vi, og hvad kan man gøre for at 

holde på medlemmerne og om muligt hverve nye medlemmer. Der kom ikke konkrete ideer fra 

generalforsamlingens deltagere, men enighed om fortsat at arbejde på at afholde gode 

arrangementer som kan tiltrække jægere og deres familier. 

 

Orientering om foreningens Privatlivspolitik. Politikken blev udleveret til de tilstedeværende. 

Politikken ligger på foreningens hjemmeside og hænger desuden på opslagstavlen i ”det lille” 

jagthus. 

Generalforsamlingen fremsætter forslag om at lægge generalforsamlingen på en anden 

hverdag end fredag. 

Ole orienterer om Mårhundens eksistens – der bliver flere og flere. Opfordrer alle til at 

kontakte ham, hvis man observerer mårhund. 

Der er 33 medlemmer tilstede på generalforsamlingen. Alle har fået et nr. da de blev 

registreret ved ankomsten. Der trækkes lod på nr. om 2 lækre kurve. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:25 

 

Stenlille den 5. oktober 2018 

 

Dirigent: 

 

Referent: 


