Referat
Fra
Den ordinære generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag den
6. februar 2020
I Roskilde Strandjagtsforenings lokaler
Formanden (NCH) bød velkommen til Roskilde og omegns Jagtforenings generalforsamling.
18 stemmeberettigede medlemmer.
RJF har pt. 142 medlemmer.
RJF hjemmeside er besøgt mere end 134 000 gange.
Inden vi går i gang med det formelle, så bedes forsamlingen rejse sig og ære de medlemmer
der er gået bort i det forgange år.
Æret været deres minde.
1.Valg af dirigent
Kjeld Vindberg (KV) blev foreslået og valgt
2.Valg af stemmetællere
Niels Jepsen og Jørgen Madsen blev foreslået og valgt
3.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
ordinære generalforsamling
Endnu engang danner det dejlige klubhus rammen for et arrangement for vores forening.
Vi takker mange gange for at det kan lade sig gøre ,at låne disse gode lokaler når vi har behov
for det.
Så længe vi er husvilde vil vi selvfølgelig forsætte med at låne huset hvis det kan lade sig gøre.
Sidste år havde vi besøg af Karsten Nielsen som fortalte os om en arbejdsgruppe, som havde
Skalstrup på tegnebrættet med noget skydebane og andre faciliteter som kunne være
interessant for vores forening.
Vi har holdt nogle møder med arbejdsgruppen og besluttet os for et videre samarbejde .
Der er nogle lokalplaner for området og de kan godt trække i en positiv retning for deres planer.
Området er udlagt til for støjende aktiviteter.
Vi er spændte i bestyrelsen hvad det kommende år byder ud med angående dette skydeanlæg.
Bliver det en realitet så er vi blevet tilbudt at det kan blive vores hjemmebane.
I det forgange år har vi haft lidt forskellige aktiviteter.
Som sædvanlig har vi en fisketur i starten af marts måned, og igen i år havde vi hyret Jaws til

en tur på sundet.
Selvfølgelig blev der fanget fisk igen i år og tror de fleste havde minimum et par torsk med hjem
.
Igen i år har vi lejet skibet og man kan henvende sig til Erik Jacobsen eller Jan Ravn for evt.
ledige plads / pladser.
Lørdag D. 23 marts var vi en smut i Sverige og skulle se tranedans i Pulken.
Bussen stævnede ud fra Roskildehallerne med 28 forventnings fulde passager.
Efter et par timers kørsel , landede vi i naturreservatet og der var masser af traner .
Det var en lidt råkold dag så efter et par timer steg vi på bussen igen og kørte videre til
Forsakar naturreservat hvor vi indtog en lettere frokost.
Nu var vi tanket op til en lille gåtur , ud til et af Sveriges højeste vandfald.
Bussen landede igen i Roskilde ved 17 tiden.
Søndag D. 28 april .
Den sidste søndag i april plejer vi at skyde rifler ind på Ryegårds skydebane.
Ca. 20 riffelskytter mødte op og fik deres rifler indskudt og trænet lidt.
Håber det har båret frugt så man har kunne sætte en perfektkugle til bukken i foråret.
Det skaber jo altid en hvis ro oppe i øverste etage at riflen rammer hvor man sigter.
Så er det kun jordforbindelsen man kan give undskyldningen for , at man evt. ikke ramte sit mål.
Igen i år skyder vi riflerne ind på Ryegård og det er søndag D.26 april fra kl 9.00 og man må
meget gerne invitere evt. jagtkammerater med.
Regulering .
2019 var et lidt atypisk år at regulere i.
Vi havde mange regnfulde dage i perioden hvor vi måtte regulere. Oveni hatten så var
løvtæppet meget tæt.
I alt blev der skudt ca. 300 unger i hele kommunen og det er lidt lavere end normalen.
Sommerfest D.17 august.
Endnu engang afviklede vi vores sommerfest her i disse omgivelser.
Vi fik grillet lidt kød og lavet lidt gemüse som blev indtaget på bænkene uden for huset.
15 - 20 personer var mødt op ,men der er plads til lidt flere hvis det er.
Vores årlige bankospil blev afholdt med ca. 25 fremmødte.
Vi fik spillet 12 spil , med masser af lækre Premier
Tak til Erik for det store arbejde med at hente Premier hjem til bankospillet.
Skulle der sidde en i forsamlingen som sidder inde med en idé til et foredrag eller arrangement
så kontakt en af os fra bestyrelsen.
Af jagtpolitiske ting der er sket siden sidste år , kan nævnes at Michael Donstrup har fået sæde
i National Park Skjoldungernes land .
Jacob her fra Strandjagtsforeningen er blevet Strandjagts konsulent.
Pøj pøj til jer.
Jægerrådet køre stadigvæk ikke godt i vores kommune.
Der er ingen rigtig interesse for det, sidst var der mødt 8-10 personer optil det årlige møde.
Til sidst vil jeg sige tak til alle som har ydet noget til vores forening i det forgange år.
Tak til sponsorer.

Bemærkninger til FM beretning:
Ebbe Madsen, skytteforening har den noget med Skalstrup at gøre. Niels nej ikke på

nuværende. Det er kun RJF der er med indover.
Jørgen Madsen kommenterede fjorden, godt at der nu er opmærksomhed på at andre
havaktiviteter end jagt påvirker fjorden.
Finn Hermansen kommenterede på speedbåde.
Kristian Koue mange kajakklubber og deres gæster, samt surfere som pauser på holmene.
Dvs mange andre end jægere belaster fjorden.
Herefter blev beretningen godkendt.

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 til RJF for alle kategorier.
Vedtaget
7. Valg af Kasserer
Erik Jacobsen afgår ordinært.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Erik blev genvalgt
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:
Erik Ellegaard afgår ordinært.
John Ditlefsen afgår ordinært.
Bestyrelsen foresslår genvalg
Begge valgt
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
Følgende er på valg:
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
12. Eventuelt.
DIR Her kan alt diskuteres men intet besluttes.
Kredsmøde 8/3 Kjeld deltager, men andre må gerne deltage
Jørgen Madsen. FB bør holdes ajour. Luk eller find en anden administrator. Point tanken.
(er blevet nedlagt)
Lars hold ikke sommerfest i den svenske bukkejagt.
Der var ikke yderligere kommentarer under eventuelt.
NCH takkede for en god generalforsamling.
KV takkede for god ro og orden
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