
 

 

 

 

Generalforsamling Raabjerg-Aalbæk Jagtforening 
Mandag den 10. maj 2021, kl. 18.00 i Klubhuset, Troldkærvej 10 

 

Dagsorden iht vedtægterne: 

1. Valg af dirigent – Leif Lynnerup – referent Tine Christensen  

2. Aflæggelse af beretning af foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling 

Riffeludvalget: Det hele er på standby pga miljøgodkendelse til skydebanen. Vi afventer fortsat 
på papirarbejdet kommer på plads. Det er forventet at den overgår til foreningen, sammen med nogle af de 
omkring liggende foreninger.   

Bue – har dannet egen forening, vi har delt udstyr 50/50 – vi leder efter en ny til at styre 
afdeling såfremt nogle ønsker at stille op til det.  

Flugtskydning – Corona har sat en stopper for en stor del af sæsonen, dog nåede vi 
pinseskydning, som gik rigtig godt. I år havde vi starten af vendelbo cup, vil satte godt gang i året sæson.   

Kniv – lukket pt pga corona  

Jagt – der er ikke blevet afholdt så mange jagter pga. corona. Det blev dog til to i Nielstrup, 
hvor er blev skudt 1 sneppe. Hulsighede afholdt 1 fællesjagt, ingen nedlagte dyr – herudover holdt vi én 
riffeljagt med 8 skytter, og 2 til at trykke igennem. Dog blev der ikke nedlagt noget her selvom der var 
chance for det.  Der er under bukkejagten blevet skudt 3 bukke i Nielstrup på østersiden, 1 vinterdyr på 
Hulsig, vesterside. Under mårhunde reguleringen er der blevet skudt 20 mårhunde omkring Ålbæk/Hulsig, 
Der kører er godt samarbejde med naturstyrelsen og vi har indkøbt 2 huse, foderspreder og kamera til 
reguleringen.  

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse – Regnskabet godkendes.  

Underskud pga. de manglende aktivtet jf. corona – Dog har vi haft nogle udgifter til anlæg af 
ny parkeringsplads, lerduer, mårhunderegulering som figurer som engangsudgifter.  Restgæld til kommunen 
45.000 kr.  

4. Indkomne forslag - ingen 

5. Fastlæggelse af kontingent – stiger ikke.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: alle er genvalgte  

Michael Kogi   

Morten Jensen   

Jan Strauss   

Jonas Lottrup  

7. Valg af suppleanter – Jesper Meldgaard og Tine Christensen  



 
8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter – 

Jannie og Torben fortsætter  

9. Eventuelt – ingen eventuelt.  

 

Der udtrækkes 1 stk. rådyr på Hulsig Hede Øst på indgangsbilletten – Frede Iversen vinder 
denne  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


