Generalforsamling - Lejre Jagtforening
Den 14.01.2019 kl. 19.15
Referat
Mødested: Domus Felix, Lejre
Deltagere: Bestyrelsen repræsenteret ved: (Ib Algot, Kaj Simonsen, Sten Lange, Helge
Jacobsen, Poul Erik Eskebjerg, Pierre Schou, Per Bollerup-Jensen) + 18 medlemmer.
Mødet startede med flot hornblæsning v/Kurt Larsen og middag (gule ærter med tilbehør)
kl. 18.15.
Generalforsamlingen startede kl. 19.15
Formanden indledte med at mindes alle, der er gået bort i 2018. Afsluttet med
hornblæsning – jagt forbi – ved Kurt Larsen
Dagsorden
1. Valg af referent og dirigent
Per Bollerup-Jensen blev valgt som referent.
Per Basland blev valgt som dirigent
Han konstaterede indledningsvis, at indkaldelse med mere end 14 dages varsel var
overholdt.
2. Beretning fra formanden
Formanden, Ib Algot aflagde beretning, som vil blive lagt ind på LJ’s hjemmeside.
(www.lejre-jagtforening.dk). Godkendt med akklamation.

3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v. kasserer, P. BollerupJensen.
Årets resultat blev et overskud på 20.757 mod – 48.286 i 2017. Dette er
fremkommet ved overordnet 17.000 højere indtægter og 51.600 lavere omkostninger
(ingen investeringer i 2018). Hertil kom, at vi endelig modtog betaling fra kommunen
på jagttegnskurset (10.000) efter at have oprettet foreningsnemkonto.
Vi har mistet 13 medlemmer og tabt 6.500 på vore værdipapirer, men vi slutter trods
alt året med en formue på godt 120.000.
Godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at der gives bemyndigelse til at sondere nært
samarbejde/sammenlægning med Bramsnæs Jagtforening.
Der var fuld tilslutning og positive kommentarer til en evt. sammenlægning.
Endelig sammenlægning kan dog kun gennemføres gennem en GF beslutning.
Forsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at arbejde videre med sagen og
fremkomme med oplæg til en sammenlægning.
5. Fastlæggelse af kontingent.
Det foreslåede uændrede beløb på DKK 100 blev godkendt.
6. Valg af formand
Ib bekræfter, at han går af som adviseret. Bestyrelsen foreslår Pierre Schou som ny
formand. Han blev valgt med akklamation.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg Per Bollerup, Poul Erik Eskebjerg og Michael Frydenlund, er ønsker at
udtræde uden for tur.
Kassereren, Per Bollerup-Jensen valgt for 1 år. Kaj Simonsen, Christian Dahl og Ib
Algot nyvalgt for 2 år.
Bestyrelsen består herefter af: Pierre Schou (formand), Per Bollerup-Jensen
(kasserer), Helge Jacobsen, Sten Lange, Kaj Simonsen, Christian Dahl og Ib Algot .

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Niels Fribo og Hans Henrik Jakobsen blev valgt.
9. Valg af 2 revisorer
Nuværende revisorer, Per Basland og Peter Sloth Kristensen blev genvalgt.
Suppleant som revisor er valgt Henrik Svanholm.
10. Eventuelt
Ib uddelte vingaver til medlemmer, der har gjort en særlig indsats for aktiviteterne i
Lejre Jagtforening – ingen nævnt ingen glemt.

Pierre Schou takker for valg som formand.
Han uddelte oplæg til næste foreningsaften. Våben-aften den 7.03.2019 i
Brandsprøjtehuset på Ryegaard Gods
Per Basland kritiserer forslag om udelukkelse af nye LJV medlemmer. Ingen
yderligere kommentarer.
Henrik Svanholm foreslår gentagelse af vildtaften i Felix.
Sven tilbyder buk til udlodning på selve åbningsdagen 16.05. Alle deltagere i
riffelskydningerne adviseres og kan deltage. Detaljer om indkomsten og afviklingen
aftales i bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og der afsluttedes med hyggeligt samvær.

Referent
Per Bollerup-Jensen

