Referat
Fra
Den ordinære generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag den
9. februar 2017
I Roskilde Strandjagtsforenings lokaler
Formanden (NCH) bød velkommen til Roskilde og omegns Jagtforenings generalforsamling. 19
stemmeberettigede medlemmer
Marie Louise (kredsformand og fg. Hovedbestyrelsesmedlem) har meldt afbud pga. anden
møde aktivitet.
NCH bad forsamlingen rejse sig og holde 1 minuts stilhed for de medlemmer der har forladt i
det forgangne år.
Ære været deres minde.
1. Valg af dirigent
Erik Jensen (EJ) blev foreslået og valgt
2. Valg af stemmetællere
Jørgen Madsen (JMA) blev foreslået og valgt
3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
ordinære generalforsamling.
Endnu et år er gået og det er uden vores gamle tilholdssted på Lyngageren.
Vi har gjort brug af Strandjagtsforeningenś klubhus her på havnen nogle gange.
Jeg tror at det var den rigtige løsning vi tog med at lukke ned ude i Svogerslev og leje os ind
her.
Tak til Strandjagsforeningen for jeres gode samarbejde.
Fisketur.
5 marts drog en flok håbefulde fiskere på sundet for at lænse det for nogle fisk.
Med Kronborg om bagbord gik den vilde jagt. Det gode skib Jaws plejer også at kunne finde
fiskene på sundet.
Og minsandten om det ikke lykkedes endnu engang. Der blev fanget torsk, sild og en enkelt
skrubbe.
Igen i år er skibet lejet i marts og samtlige pladser booket. Men vil man med, så er der måske
en mulighed hvis der kommer et afbud, kontakt Erik Jacobsen for evt. plads.
Riffelskydning.
1 maj var der indskydning på Ryegård.

25 skytter mødte op på dagen og fik afprøvet og indskudt deres rifler så de var klar til
bukkejagten.
Havde så 1 skydning igen 25. sep hvor der mødte 1 enkelt skytte op .
En aspirant fra anden forening der blev klædt godt på ,til han skulle på riffelprøve.
Skrev efterfølgende til mig at det var gået godt.
Lidt sur mås at bruge en formiddag på banen uden at der mødte en eneste op fra foreningen.
Tak til hjælperne , uden jeres hjælp kunne det slet ikke gå.
Regulering af skadevoldende vildt.
Igen i år har vi reguleret for Roskilde kommune.
Jeg er primus motor for reguleringen i 17 kolonier.
Der bliver delt kolonier ud til de forskellige foreninger , som er bosiddende tættest på området.
I år er der skudt lige lidt over 400 stk. rågeunger, 3 rævehvalpe og en enkelt husmår.
Der er stadig mulighed for at deltage i dette menageri .
Hvis der er nogle i forsamlingen som er interesseret i at aftage rågeunger , må i meget gerne
melde ud.
Sommerfest .
I år afholdte vi sommerfest her i klubhuset.
Vi var så heldige eller uheldige ,for dem der selv ville há grillet deres egen mad, at i år kom der
en "lidt" kendt tv kok som grillede.
Lidt fisk til foret og langtids grillede oksemørbrad mit gemüse til hovedret.
Desserten sprang vi over. (hvad med jordbærtærterne ?)
Under spisningen havde vi så 1. parket til den helt store rednings aktion på fjorden.
Bedre pladser kunne ikke fåś, man kunne se øjenfarven på redningshelikopterens pilot da de
røg forbi her af flere omgange.
Ved ikke om det var for høj en pris af 100 kr der afholdte flere af medlemmerne i at møde op.
Men vi der var der hyggede os gevaldigt.
Tak for hjælpen til dem som der gav en hånd ved arrangementet .
Praleaften.
Vi afholdte i januar en Praleaften.
Her kunne man komme til skue af trofæer, skudt i den forgange sæson .
Efter deltager antallet, så må det, og nu bander jeg. Kraftedme have været en rigtig dårlig
sæson.
1 godt gammelt trofast medlem var mødt op og tak for det.
Traditionen tro havde vi også vores årlige Julebanko spil.
Omkring 20 mennesker deltog og hyggede sig endnu engang med dette udfordrende spil.
De fleste gik hjem med en gevinst under armen så det må man da sige var en succes .
Tak endnu engang til sponsorer og til hjælpere der får dette op ad stå.
Undtagelsesvis vil jeg godt takke Erik Jacobsen for det store arbejde med at skaffe gevinster.
Du bruger en hel dag eller mere på det og jeg letter på hatten.
Jagtjournalen.
Den udkommer jo digitalt og de fleste er meldt til, ellers er Erik Ballegård flink til at sende
remindere ud når der sker nået i foreningen.
Kjeld for før det der kommer i bagposten af Jæger.

Tak for jeres arbejde med det.
Jagt politiske.
Den store politiker er jeg jo ikke , men nogle møder har jeg da nået at deltage i.
Jægerrådet køre ikke som det skal, og derved sætter vi os ud på et sidespor her i kommunen.
Jeg er godt nok formand , men det er ikke med min gode vilje. Måtte overtage efter Poul
Kjeldgaard og siden er der ikke sket meget.
De andre foreninger i kommunen gør ikke det store væsen af sig for at få det op at køre.
1 marts holder vi møde her i huset , og der er alle medlemmer af foreninger af Danmark ś
jægerforbund , bosiddende i kommunen velkomne .
Jagtens hus er blevet en realitet og folkene der bruger huset skulle være vildt begejstret for de
nye faciliteter .
Så er vores medlemskroner da blevet brugt til noget godt.
Måske bliver der lavet en tur fra foreningens side, så man kan komme over og besigtige huset ,
men det høre I nærmere om på senere tidspunkt.
De sidste ord fra mig i denne omgang .
Vi har stadigvæk en forening, men den køre på pumperne.
Der en kun én som der kan være med til at få den til at overleve , og det er medlemmet.
Jeg kom ind i foreningsarbejdet her i foreningen for små 30 år siden.
Mener nok jeg har gjort min gerning i de år . Jeg var Benjaminen dengang og er det stadigvæk.
Det giver stof til efter tanke.
Kunne være rart om der var nogle Nyjægere eller også gl. medlemmer der ville komme med
nogle indput til klubaftner eller arrangementer. Vi vil meget gerne hjælpe med at få idéen ført ud
i livet.
Jeg er på valg igen i år og hvis jeg bliver valgt, bliver det min sidste periode på denne post.
Politiker er jeg ikke, nok mere den praktiske gris.
Men det er ingen hemmelighed at jeg nok er en af dem der har stået forrest med at prøve at
bibeholde foreningen. Jeg er så ydmyg at jeg mener at det skylder vi de folk der har skaft
foreningen igennem de små 86 år som der er gået.
Det kan måske være at vi skal fusionere , slå os sammen med end anden forening i
kommunen, hvem ved?
Min mening og holdning er , at Roskilde som er en stor kommune ,skal da også have en stor
Jagtforening , som der kan formidle jagt budskabet ud til ikke jægere.
Og jagtpolitisk er vi også nød til det , ellers er jagtfolket en uddøende race.
Hvis vores børn og deres afkom skal kunne gå på jagt , så er vi nød til at hanke op i os selv og
ikke gemme os i det elektroniske.
Så har jeg kun at sige tak til hele bestyrelsen, vores sponsorer og ikke mindst de usynlige
hjælper ude i køkkenet som altid er friske.
Beretningen blev enstemmigt godkendt med akklamation
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Erik Jacobsen gennemgik det reviderede regnskab.
Der var ingen kommentarer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med akklamation
5. Indkomne forslag
Ingen forslag
6.Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for alle kategorier.
Vedtaget
7. Valg af Formand
Niels C. Hansen afgår ordinært.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Niels blev genvalgt
Niels meddelte at det er hans sidste periode (2 år)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:
Erik Ballegaard afgår ordinært.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Erik blev valgt.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
Følgende er på valg:
Kjeld Vindberg afgår ordinært, genopstiller ikke. (tak til Kjeld fra NCH)
Jan Ravn afgår ordinært.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Jan blev valgt

10. Valg af stående udvalg.
Der er p.t. ingen stående udvalg
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Alle afgår ordinært
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle.
Ebbe Madsen
Finn Hermansen
Anni Gehl Jensen
Alle blev valgt
KV gjorde opmærksom på at den netop valgte bestyrelse, er et absolut minimum før § 10.2 a
træder i kraft.

12. Eventuelt.
EJ Her kan alt diskuteres men intet besluttes
NCH luftede tanker om en sammenlægning og spurgte om evt. retningslinjer
HJP mener at en sammenlægning kun skal ske med en forening med skydebane.
NCH det bliver svært i Roskilde området.
JMA gjorde sig tanker om hvorfor at foreninger ikke vil sammenlægges.
JMA mener at medlemsdemokratiet i DJ er forsvundet gennem JÆGERRÅD, der er ingen
kontakt fra DJ til lokalforeningerne.
EJ gav en orientering vedr. Lynghøjsøerne:
Ved sidste generalforsamling var der lys forude, vedr. hundetræning/luftning uden snor. Dette
er dog ikke længere gældende. Der skal indhentes tilladelse fra gang til gang, da der er oprettet
en ”hundeskov” fyldt med skarpe sten og tjørn.
Ridning var ikke med i projektet fra starten, med det er det nu, specielt Islændere. Der skal
afholdes et stævne senere på året.
Generel debat vedr. skydebaner.
NCH takkede for en god generalforsamling.
EJ takkede for god ro og orden
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