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 Valg af dirigent. 

Mads Holm valgt 

 Bestyrelsens beretning for året. 

Bestyrelsens samlede beretning blev godkendt. Formandens beretning samt de enkelte delberetninger fra 

underudvalg vedlægges referatet som bilag.  

Der indkom spørgsmål vedr. salg af skydevogn. Skydevognen blev solgt til Fur jagtforening. Beslutningen blev 

taget af en enig bestyrelse. Bestyrelsen har besluttet, at eventuelle fremtidige salg af foreningens effekter i 

første omgang tilbydes foreningens egne medlemmer. 

Der efterlyses bedre kommunikation omkring riffelskydninger og aktiviteter generelt. Hvilke muligheder er 

der og hvor. 

Nogle medlemmer efterlyste, at det trykte program genudgives. 

Der var på generalforsamlingen en god debat om, hvordan vi som forening får større opbakning til de 

forskellige aktiviteter. 

Det foreslås, at foreningen i højere grad gør brug nyhedsmail og sms-tjeneste. 

Foreningen har ikke haft meddelelser under ”foreningsnyt” i bladet Jæger i det forgangne år. Det skal 

genoptages. 

 Regnskabsberetning. 

Regnskabet godkendt 

Der er rettes snarligst henvendelse til Skive kommune vedr. nedsættelse af jagtleje som følge af de 

aflysninger af jagter, der har været (Covid-19).  

 Indkomne forslag. 

Ingen 

 

 

 

 



 

 

 

 Valg til bestyrelsen. På valg er Anders Laigaard, Svend Bundgaard, Anethe Karlsen og Steffen Toft Jensen. 

Anders Laigaard og Svend Bundgaard modtager ikke genvalg. 

Følgende kandidater er foreslået og dermed er der kampvalg til bestyrelsen: 

Niels Nielsen opnåede 9 stemmer 

Anethe Karlsen opnåede 20 stemmer (valgt) 

Steffen Toft Jensen 23 stemmer (valgt) 

Tue Kristiansen 16 stemmer (valgt) 

Hans Stephansen 17 stemmer (valgt) 

Steen Bødker 11 stemmer  

 Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Niels Nielsen og Magnus Sørensen. 

Magnus Sørensen modtager ikke genvalg 

Niels Nielsen modtager genvalg (1.suppleant) 

Steen Bødker foreslået og valgt af generalforsamlingen. (2.suppleant) 

 Valg af revisorer. På valg er Palle Christensen og Per Bregendahl. 

Begge genvalgt 

 Valg af revisorsuppleant. På valg er Mads Holm. 

Genvalgt 

 Eventuelt. Lodtrækning af fine gevinster. Alle fremmødte deltager. 

-Der er indkøbt og opsat køleskab i hytten 

-Efterlys gerne frivillige til hundeprøver etc. Brug fb/hjemmesiden. 

-Information efterlyses om uddannelsesmuligheder. Interesserede i diverse uddannelser kan henvende sig til 

foreningens bestyrelse. 

Hans Stephansen fik årets kragepokal 

Årets rævepokal blev ikke uddelt. Der er ikke skudt ræv i foreningen i år. 

Årets bukkejæger: Claus Møller 

Årets hjortejæger: Roald Davidsen 

Årets knivbærer: Anders Poulsen 

 



 

 

Næstformand Anders Poulsen holdt takketale til afgående formand Anders Laigaard. 

Afgående formand Anders laigård takkede afgående bestyrelsesmedlem Svend Bundgård og afgående 

bestyrelsessuppleant Magnus Sørensen for indsats i bestyrelsen. 

Årets generalforsamling sluttede med lotteri. 

Tak til Krista for hjælp i køkkenet. 

 

 


