
Referat fra generalforsamling 

i 

Bogense Land og Strandjagtforening 

Torsdag den 8 september 2016 

i NFC klubhuset. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetæller. 

3. Formandens beretning. 

4. Beretning fra alle udvalgsformænd. 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

6. Indkommende forslag. 

7. Fastlæggelse af kontingent. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

  På valg er følgende: 

  Steen Lentz Thomsen  Modtager genvalg 

  Kaj Rasmussen      Modtager genvalg 

  Helge Horskjær      Modtager genvalg 

  Morten Bruun      Modtager genvalg 

 



9. Valg af suppleanter 

  På valg er følgende: 

  Keld Olsen 

  Benny Kuhlmann 

  Peter Batiste 

10. Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter. 

  På valg er følgende: 

  Henning Rasmussen 

  Ove Pedersen 

 

  Suppleanter: 

  Niels Bo Nielsen 

  Morten Andersen 

11. Evt. 

 

Til generalforsamlingen var der fremmødt 12 medlemmer samt  

8 bestyrelsesmedlemmer. 

 

GENERALFORSAMLING. 

Ad1. Peter Horskjær blev valgt til dirigent og han kunne konstanterer 

 at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og dermed lovlig. 



Ad2. Peter Batiste og Niels Andersen blev valgt som stemmetællere. 

Ad3.   Formandens beretning. Se vedhæftet beretning. 

 Poul Bruun spurgte til antallet af beståede aspiranter fra det  

 fælles jagttegnskursus. 

 Steen svarede at efter afslutning på kurset har vi ingen kontakt  

 længere med kursisterne. 

Ad4 Udvalgsberetninger  Se vedhæftede beretninger. 

 Haglskydning.  

 Helge horskjær berettede fra præmieskydningen på NFC 

 om hvem der havde vundet de enkelte skydning. 

 Han fortalte også at skydeholdet desværre var rygget ned, og  

 efterlyse samtidig nye skytter til holdet. 

 Ungjæger.  Vedhæftet beretning. 

 Peter Batiste sagde at han var lidt ked af den manglende  

 tilslutning til arr. på riffelbanen, når instruktører stillede 

 sig til rådighed til sådan et speciel arr. 

 Grønt råd/jægerråd/hjortelaug. 

 Hans fortalte om arbejdet i det grønne råd, som var blevet  

 udvidet med Centrovice og bæredygtigt landbrug. 

 Der var blevet diskuteret emner som: 

 Vandløb, klimatilpasning,turisme og dådyr. 



 Hans fortalte også omkring problematikken vedr. påkørsler 

 af dådyr på vejene, og at der var områder hvor faren for  

 påkørsel var større end andre steder. 

 Fra jægerrådet kunne han berette omkring den uro der er  

 vedr. kredsen for den måde kredsbestyrelsen har håndteret 

 sagen med kredsens HB medlem, og han opfordrede til at  

 møde op til jægerrådets årsmøde. 

 Der er blevet bygget krage/skadefælder som kan lånes og Hans  

 opfordrede medlemmerne til at gøre en indsats på området 

 for skadevoldende vildt. 

 Fra Hjortelauget blev der berettet omkring Jagttider på  

 dåer og kalve som er 1 November til 31 Januar og 

 store hjorte og spidshjorte som er fra den 

 22 Januar til den 31 Januar  hvor der må skydes 1 stk pr. mand 

 enten stor hjort eller spidshjort ikke begge dele. 

 Der skal også vælges ny formand for hjortegruppen Fyn. 

 Der havde været afholdt møde i Bogense vedr. påkørsler 

 af dåvildt, med deltagelse af bla. Lars E. Bruun og folk fra  

 Gyldensten Gods, men Hans kendte endnu ikke noget til 

 udfaldet. Han oplyste også at vildtspejlene ville blive opsat 

 igen snarest, og at man også så på problematikken af dådyr der 



 indvaderede haver i Otterup området. 

 Peter Batiste spurgte hvor mange påkørsler der havde været. 

 Hans svarede at der havde været 22 stk, men ingen med  

 person skade. 

 Strandjagt. Beretning vedhæftet. 

 Riffel. Beretning vedhæftet. 

 Peter Batiste var ked af at samarbejdet omkring feltskydning 

 og combiskydning med NFJ ikke fortsatte. 

 Der blev svaret at grundlaget var væk fordi vi som forening 

 havde for få deltagere i feltskydningsdelen og at vi ikke havde 

 noget økonomisk udkomme af  at have combi skytterne  

 igennem felt anlægget. 

 Hunde.Beretning vedhæftet. 

 Formandens beretning samt udvalgsberetningerne blev 

 alle godkendt. 

Ad5. Regnskab. 

 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som blev  

 godkendt. 

Ad6. Der var ingen indkomne forslag. 

Ad7. Kontingentet for ordinær medlemskab blev fastsat til 50.00 kr. 

 årligt + Dj´s kontingent 



Ad8. Genvalg til  bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Ad9. Genvalg til bestyrelses suppleanter. 

Ad10. Genvalg til revisorer og genvalg til Morten Andersen og nyvalg 

 til Mogens Nielsen som revisor suppleanter. 

Ad11. PeterBatiste opfordrede til at man nævnte hvem der var  

 instruktører på NFC på foreningens hjemmeside + opslag 

 på klubhusets opslagstavle, Så haglprøve aspiranter og andre  

 der ønskede instruktion kunne se hvem de disse personer er. 

 Et godt forslag som blev taget til efterretning. 

 Steen opfordrede til fremmøde til repræsentantskabsmødet 

 på NFC. 

 Peter Horskjær kunne herefter afslutte generalforsamlingen 

 og takke for god ro og orden. 

 Til sidst skal nævnes at der ikke var indleveret opsatser til 

 Årets buk. 

 

 

referent Ove Pedersen. 

 

 

 


