Nyker Rø Jagtforening

2. marts 2022

Referat efter generalforsamling til Nyker Rø Jagtforening.
Dato og tid: onsdag, d. 16. februar 2022 kl. 19.00.
Sted:
Rø Medborgerhus, Rø Skolevej 16, 3760 Gudhjem.
Referent:
Henrik Nielsen

Punkter.
1) Valg af dirigent.
Bent Rømer Hansen blev vagt, som dirigent.
2) Årsberetning fra formanden. Foreningen består i sin nuværende form af 86 medlemmer,
hvor 6 nye har søgt om optagelse.
Formand Lars Folkmann indgav sin årsberetning, hvori han pointerede de udfordringer,
som jagt/regulering står over for i denne tid.
Spørgsmål:
Der var ingen spørgsmål til indberetningen.
3) Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Torben Engell (TE) fremlagde årets regnskab, hvori TE bl.a. lagde vægt på
vigtigheden af foreningens medlemstal havde værdi ift. indsigelser til myndigheder. Derved
havde det en reel betydning, hvorvidt foreningen består af mere el. mindre end 100
medlemmer.
Spørgsmål:
Æresmedlem Keld spurgte om det beløb, som foreningen betaler for at være med i
”klyngeavisen”, også gav den fornødne værdi for foreningen.
Svar: TE svarede, at intet er gratis, men avisen er foreningens talerør udadtil, hvorved
foreningen kan informere/bidrage til offentligheden.
Medlem Eva Brejner (EB) spurgte om passive medlemmer talte med?
Svar: Ja, ekstraordinære medlemmer tæller med i foreningens samlede enhed.
Medlem Michael Lyngberg spurgte til de passive medlemmers kontingent.
Svar: Det årlige kontingent for passive medlemmer er 200,- DKK
Medlem Peter Buus spurgte hvorvidt jagtlejen på 93,- DKK/ha stadig er indeksreguleret.
Svar: Ja, den er stadig indeksreguleret, samt et større administrationsgebyr fra BRK.
4) Thomas – indlæg om foreningens jagter.
Grundet Thomas var COVID smittet fremlagde formanden indslaget for Thomas.
Samlet blev der i 2021 nedlagt 215 stykker vildt fordelt på 21x råvildt, 2x hare, 2x sneppe,
7x gæs, 1x and, samt 182 rågeunger i Nyker og Sorthat-Muleby.
Spørgsmål:
Der var ingen spørgsmål til indberetningen.
5) Henrik – indlæg om foreningens hjemmeside.
Henrik Nielsen (HN) fremlagde sin beretning omkring hjemmesiden, der har været igennem
en større ombygning. Dels for at få ryddet op inde på serveren, men ligeledes for at give
den et mere lyst og brugervenligt design. HN bekendtgjorde samtidig vigtigheden af, at
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grundet de gældende GPDR-regler, skal medlemmer kontakte ham, såfremt de vil modtage
nyhedsmails/informationer vedr. mail. Dette kan gøres via link på hjemmesiden.
Spørgsmål:
Der var ingen spørgsmål, men ros fra medlemmerne ift. den nye opbygning af
hjemmesiden.
6) Claus (CK) – indlæg om skydevogn, samt kåring af året vindere.
Foreningen har forbrugt 7500 miljøpatroner og 5500 lerduer i den forgangne sæson. Der
haver været et gennemsnit på 11,9 personer/arrangement, hvilket må betragtes som en
succes. CK varslede om en mindre prisstigning på miljøpatronerne i den kommende sæson.
Priser vil blive opdateret på hjemmesiden, når den endelige pris er fastlagt.
Vindere i årets konkurrencer:
Bedste skytte:
1. Thomas Jørgensen – 256/409
2. Jim Vilhelmsen – 245/393
3. Torben Engell – 188/355
Afsluttende trap skydning:
Jim Vilhelmsen
Spørgsmål:
Der var ingen spørgsmål, men der blev gjort opmærksom på de indskærpede regler vedr.
transport af ammunition for privatpersoner.
7) Formand – godkendelse af nye medlemmer.
Følgende medlemmer havde søgt medlemskab og blev godkendt til optagelse i foreningen:
Charles Nielsen
Godkendt
Jim Vilhelmsen
Godkendt
Jens Christian Pelle Holm
Godkendt
Benneth Hermansen
Godkendt
Dennis Wilcher
Godkendt
8) Fastlæggelse af kontingent.
Kontingent forbliver uændret.
9) Valg til bestyrelsen.
a. Der blev ikke fundet et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil arbejde på at finde
et nyt bestyrelsesmedlem.
b. Eva Strøbel Brejner blev valgt som suppleant
10) Valg af revisor og revisorsuppleant.
a. Bent Agerby Hansen
Revisor, genvalgt på GF 2021 frem til 2024
b. Tejs Wieder
Revisorsuppleant, genvalgt på GF 2021 frem til 2024
11) Indkomne forslag.
Forslag nr. 1: Vedtægtsforslag Godkendt
Forslag nr. 2: Vedtægtsændring Godkendt
12) Årets kragejæger.
Keld Petersen.
13) Eventuelt.
Der blev debatteret om, at punktet ”bukkepral” skulle fjernes fra dagsordenen for
generalforsamlingen, da der allerede er et arrangement i juli måned, der omhandler
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bukkepral. Fordelen ved punktet er, at alle medlemmer, der deltager i
generalforsamlingen, har mulighed for at se opsatserne, samt høre den historie, der følger
med denne. I sidste enden er det op til bestyrelsen, om punktet skal være med, da punktet
jf. vedtægterne ikke indgår i som et obligatorisk punkt i dagsordenen.
14) Bykkepral.
Medlemmerne, der havde været på bukkejagt, fremførte hver deres historie.
15) Lodtrækning til årets bukkejagt og afskydning af dåkalv.
Bukkejagt ”Spellinge” 2022:
1) Jørn Ole Mogensen
2) Gunner Normann
Bukkejagt ”Årsballe” 2022:
1) Jim Vilhelmsen
2) Ebbe Jacobsen
3) Peter Buus
4) Michael Møller
Bukkejagt ”Bolsterbjerg” 2022:
1) Eva S. Brejner
2) Torben Engell
3) Keld Pedersen
4) Ulla Madsen
Dåkalv ”Årsballe” 2023:
1) Ebbe Jacobsen
2) Keld Pedersen
Dåkalv ”Bolsterbjerg” 2023:
1) Gunner Normann
2) Jørn Ole Mogensen
Rågeregulering forår 2022:
Gunner Normann
Henrik Nielsen
Ulla Madsen
Søren Schov
Keld Pedersen – koordinator for rågeregulering

Andet:
Skovens dag blev fastlagt til lørdag, d. 7. maj 2022.
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Indkomne forslag til Generalforsamling 16. februar 2022
ved Nyker Rø Jagtforening.
Bestyrelsen indstiller nedenstående forslag til generalforsamlingen.
1)
Vedtægtsforslag til §17 Tillæg: Forretningsordning, Bukkejagt.
For at udøve sin vundne plads, som bukkejæger, skal medlemmet deltage i Skovens Dag. Såfremt
dette ikke efterleves, mister medlemmet sin vundne plads, og pladsen overgår til den næste i
rækken. Dette vil ligeledes være gældende for pladsen ifm. afskydning af dåvildt.
2)
Vedtægtsændring til §17 Tillæg: Forretningsordning, Bukkejagt.
Nuværende tekst:
De jægere, der har gået på jagt, er ikke med i lodtrækningen de næste to år, dog kan de være med
som følge at, der er mindre en otte til lodtrækningen og det er også efter rækkefølge.
Ændres til:
De jægere der har gået på bukkejagt det foregående år kan ikke deltage i hovedlodtrækningen det
gældende år. Dog kan de deltage i den efterfølgende lodtrækning, hvis der ikke blev fundet otte
bukkejægere til hovedlodtrækning.
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