
 
 

Generalforsamling Raabjerg- Aalbæk jagtforening  

Torsdag d.13/2-2020 kl.18:30 i klubhuset, Troldkærvej 10   

Dagsorden iht. vedtægterne;  

• Valg af dirigent  
o Valget faldt på Kurt Thomsen  
o Stemmetæller ved valg – Henrik Andersen og Toni Aagaard  
o Referent Tine Christensen  

 
• Aflæggelse af beretning af foreningens virke siden ordinære generalforsamling  

Jagtudvalget beretter;  

• Der var pænt fremmøde til salget af bukkelod, ligeledes d.16 maj til bukkeparade  
o Der blev skudt 4 bukke på heden 2 øst, 1 vest, 1 lille stykke og  1 i Nielstrup på foreningens 

arealer  
• Fælles jagter i Nielstrup og pilen har været godt besøgt, og fint med nedlagt bytte. Det er stadig 

uvist om vi får lov til at fortsætte med at gå på jagt i pilen.  
• Fællejagter på heden er ikke så godt besøgt, selvom der er lavet 4 jagter i stedet for de normale 3. 

Det revideres hvorledes det ønskes afholdt næste sæson.   
• Buejægerne har overtaget Jerup stykket – de har skudt 1 dyr.  
• Trækjagterne har været udsolgt, og der har været skudt pænt med fugle.  
• Der var et pænt fremmøde ved salg af hjortelodder – Ingen hjorte blev nedlagt på foreningen 

arealer denne sæson  
• Mårhundeprojekt opstartet. ’ 

o Foreningen har købt 3 kamera og 2 tårne  
o Der er yderligere sat foderrør op med hundepiller. 
o Der er lavet bateplads på Hulsig hede og i Nielstrup. 
o Det forventes at der opstartes flere samarbejder med hhv. kommunen  og andre instanser 

for at effektivisere reguleringen.  

Bueudvalget beretter;  

• Vinterskydning var tidligere i ridehal på Troldkærvej – der ledes efter nyt sted. Knivholt og 
sundhedshøjskolen har været i spil. På nuværende tidspunkt forsøges der er opstarte et 
samarbejde med Frederikshavn jagtforening op inde på Knivholt.  

o Hertil forsøges at søge tilskud til køb af flere 3D dyr og ringskiver  
• Sommerskydningen er flyttet til Tolne, - der er oprettet 28 standpladser med 3D dyr og 7 pladser til 

indskydning.  
• Der blev afholdt kredsmesterskab med 43 deltagende.  
• Til foråret vil en buejæger med kendt youtube kanal kommer til Tolne og lave en film om 3D 

skydning på foreningen arealer.  
• Jagter i Jerup, er gået godt. Der har været godt med vildt for, men ingen dyr nedlagt.  
• Det gyldne slip afholdes d.10/5-2020 i Tolne  



 
• Kredsskydning foregår i Hjallerup d. 12/8-2020 
• Buelauget afholder snart 10-års Jubilæum – yderligere information om dette tilkommer.  
• Bueudvalget ønsker at kunne deltage mere i møder med bestyrelsen for at fremme samarbejdet.  

 

Hundetrænings udvalget beretter; 

• Hundetræning startede for første gang  i august  
o Der har været omkring 10 deltagende fra start og 4 -5 stykker til sidst  
o Der startes op igen til foråret. Det er gået fint med opstart  

Flugtskydningsudvalget beretter;  

• Flugtskydning er gået rigtigt fint – der  har været godt fremmøde hele sæsonen igennem.  
• 3 hold har deltaget i Vendelboe cup. 1 hold modtog præmie – der forventes at laves 3 hold igen i 

år. Tilmelding til dette kommer senere  
• Der har været et  damehold  afsted til forbundsmesterskaber i Herning, det blev til en 3 plads.  
• Der er arbejdsdag d.7 og 21/3-20 fra kl. 09.00 -14.00 – håber på pænt fremmøde. Man får 400 duer 

pr. mand for deltage inkl. Fuld forplejning.  
 

Formanden beretter;  

• Der har været afholdt riffelskydning 2 gange – indskydning og efterårsskydning – Der har været fint 
fremmøde, gode skydninger og hyggelige timer.   

• Der arbejdes på projektet med Tolne skydbane – det er forventet at der bliver 5-6 foreninger som 
går sammen omkring det. Der er planen at det skal være muligt at skyde 1 gang om ugen fremover. 
Det vides dog endnu ikke hvornår dette er på plads.  

• Der blev afholdt et foredrag om mårhunde regulering i samarbejde med Danmarks jægerforbund – 
Da alle pladser var hurtigt udsolgt, arbejdes der på at få afholdt flere møder. Mere information om 
dette tilkommer. 

 
• Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse  

o Regnskab er godkendt – se årsregnskab på separat bilag for redegørelse. 
 

• Indkomne forslag  
o ingen forslag  

 
• Fastlæggelse af kontingent  

o Foreningen ønsker at fastholde kontingent prisen. Dette er godkendt.  
 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er;  
o Christian Wirenfeldt  
o Frede Iversen 
o Jes Holm Jacobsen  

 Alle  tre ønsker genvalg, alle tre godkendes.  
 



 
• Valg af suppleanter  

o Tine Christensen som 1. suppleant  
o Gordon Qvist som 2. suppleant  
 

• Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 
o Janni og Torben genvælges.  
o Henning og Jimmy genvælges som suppleanter  
 

• eventuelt  
o Hjørring jagtforening har ændret deres regnskab fra at hedde et revideret regnskab til at 

hedde et godkendt regnskab, da de har fundet ud af at man ikke må kalde det revideret 
regnskab pga. patent fra en advokat. De foreslår derfor at foreningen tager dette op til 
overvejelse.   

 
o Henrik Andersen vinder et dyr på Hulsig øst i indgangsbilletten.   


