
 

                                                                                                    

 

 

                 

  

 
1 

Lammefjordens Jagtforening 
 
 

 
 

 

 
Referat for generalforsamlingen 2023 

 
Mødet bliver afholdt på skydebanen torsdag den 2. februar kl. 19.00. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Niels er valgt 
 

2. Valg af referent 
Helena er valgt 
 

3. Valg af stemmetællere 
Diana Karlsson og Torben Lindholm er valgt 
 

4. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære gene-
ralforsamling. 
Formand Charlotte Bak fremlagde beretning om forenings virke det sidste 
år. Den findes her. 
Hundeudvalgsformand Helena Munkholm fremlagde beretningen for Hun-
deudvalget. Den findes her. 
 
Spørgsmål til formandens beretning: 
Steen Sewohl: 
Hvor mange medlemmer vi er i foreningen pt.? 
Charlotte kunne oplyse at vi på nuværende tidspunkt er 482 medlemmer, 
og vi har ligget på dette niveau i nogle år. 
Hvordan er fordelingen så i aldersgrupper i blandt vores medlemmer? 
Charlotte kunne oplyse, at som det ser ud i de fleste jagtforeninger, så er 
vores medlemmer også 60+ 
Hvor mange af vores jagttegnsaspiranter bliver? 
Charlotte kunne oplyse, at vi faktisk er rigtig gode til at holde på jagttegns-
aspiranterne, men at der selvfølgelig er nogen som flytter foreningen, fordi 
de geografisk hører til et andet sted end der hvor de tager deres jagttegn. 
Zora Andersen: 
Vi kan jo vælge at spørge på en anden måde, hvor mange der var tidligere 
aspiranter, vil de række hånden op? 
Det viste sig, at det var ca. en fjerdedel af deltagerne, som var tidligere 
aspiranter. 
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 Diana Karlsson 
Hun vil gerne kommentere på medlemstallet 
Hun fortæller, at der specifikt er kommet 3 nye medlemmer, som har væ-
ret med til foreningsjagt på Revlen, og de er skiftet fra andre foreninger og 
til os, ud fra anbefaling. 
 
Der blev snakket støjvold, og pointeret at det var rigtig vigtigt at der er op-
bakning. 

 
PAUSE – Overrækkelse af diplomer. 
PostNord har ikke leveret som lovet, og derfor kunne der ikke udleveres 
nogle diplomer. 
Charlotte oplyste dog, at følgende havde jubilæum i år 
 
25-års jubilæum 
Bjarne Lyster 
Christian Gregersen 
Jon Jensen 
40-års jubilæum 
Anders Slotsgården 
50-års jubilæum 
Kurt Larsen 
60-års jubilæum 
Frank Christiansen 
Helge Espersen 

 
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

Skydebanen og foreningens regnskaber blevet gennemgået og godkendt af 
forsamlingen 
 

6. Indkomne forslag. 
Ingen 

 
7. Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen har drøftet kontingentssatsen og ser på nuværende tidspunkt 
ingen grund til at hæve det. 
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 Charlotte orienterede om forespørgsel på at blive skuffemedlem i forenin-
gen, og det tager vi stærkt afstand fra. Hvis man vil have glæde af  
fordelene, så må man også betale til fælleskassen. 
Vi forlanger, at de medlemmer, som får udstedt en våbenpåtegning, er or-
dinært medlem. 
 

8. Valg af kasserer. (Bjarne Lyster ønsker genvalg) 
Bjarne Lyster er genvalgt 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (udvalgsformænd). 
Aktivitetsudvalgsformand (Niels Baandrup ønsker genvalg) 
Niels er genvalgt – i samme forbindelse oplyste Charlotte at Niels har op-
lyst, at det bliver den sidste periode, som han sidder. Det heldige er at vi 
har 2 år til at finde en ny, og hvis der er nogen i forsamlingen, som ønsker 
at overtage posten, så sig endelig til. 
 
Hundeudvalgsformand (Helen Munkholm ønsker genvalg) 
Helena er genvalgt 

 
Skydeudvalgsformand (Vagn Møller Pedersen ønsker genvalg) 
Vagn er genvalgt 
 

10. Valg af udvalgsmedlemmer  
(5 til flugtskydnings-, hunde- og riffel/bueudvalget,  
1-3 til øvrige udvalg). 
Skydeudvalget:  
Bjarne Madsen, Dennis Nielsen, Alex Ram-Petersen, Kenneth Andersen, 
Glenn Liljensøe 
Ditte Liljensøe 
Hundeudvalget:  
Tim Eriksen, Bjarne Hansen, Amanda Sørensen, Nikoline Andersen 
Riffeludvalget:  
Lars Johansen, Torben Roldhave, Jakob Kvisgaard, Christian Trampe 
Aktivitetsudvalget:  
Diana Karlsson, Michael Karlsson, Charlotte Bak, Zora Andersen, Camilla 
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 Andersen 
 

11. Valg af suppleanter. 
Diana Karlsson og Camilla Andersen 
 

12. Valg af to bilagskontrollanter og to bilagskontrollantsuppleanter. 
Bilagskontrollanter 
Diana Karlsson og Zora Andersen 
Bilagskontrollantsuppleanter 
Torben Roldhave og Henning Kolstrup 
 

13. Eventuelt. 
Intet 


