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1. Status i forbindelse med COVID-19  
Vi kører videre med de aktiviteter som kan lade sig gøre og med overholdelse af 
gældende restriktioner. 

2. Vedtægterne og ændringer heraf 

2.1 Metode for indkaldelse til generalforsamling (Ændring) 
Til næste generalforsamling, foreslås ændring – Indkaldelse til kommende 
generalforsamling, kan indkaldelse blot via af foreningens hjemmesiden.   

2.2 Revisorpåtegning (Ændring) 
Til næste generalforsamling, foreslås ændring – Regnskabet er ikke revideret, 
men gennemgået uden bemærkninger. 
Carsten undersøger DJ om dette skal ændres.  

2.3 Støttemedlemmer (Præcisering) 
Der skal for alle støttemedlemmer indsamles underskrevne tro og 
loveerklæringer, dette jf. vedtægterne under DJ §3, 10). 
Kai har oversigt over støttemedlemmer og bedes derfor indsamle ovenstående.  
 

3. Nyt fra udvalgene:  
 

3.1 Flugtskydningsudvalget  
Der har været åben hver søndag i efteråret, dette med stor succes.  
Det undersøges om vi fremadrettet skal holde mere åben, eftersom flere 
skydebaner i lokalområdet lukker.  
 
Der oprettes et udvalg, som skal udarbejde et projektforslag vedr. en fast 
sporting bane. Udvalget består af Kai, Christian og Henrik L.   

3.2 Bueudvalget  
Der er ikke noget at berette. 
 

3.3 Jagtudvalget  
Der er ikke noget at berette. 
 

3.4 Hundeudvalget  
Det er ikke noget at berette.  
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3.5 Nyjægerudvalget   
Der er afholdt nyjægerjagt d. 2020-10-17, med deltagelse af 17 nyjægere. 
 

3.6 Tirsdagsholdet  
Det er ikke noget at berette.  
 

3.7 Hjemmesideudvalget  
Hver formand for de respektive udvalg, orientere sig på foreningens hjemmeside 
og undersøger om udvalgsmedlemmerne stemmer overens med de faktuelle 
forhold – såfremt det ikke stemmer overens, skal de korrigerede oplysninger 
sendes til hjemmesideudvalget, således hjemmesiden kan blive opdateret. 
 

3.8 Sponsorudvalget 
Der bliver oprettet et sponsorudvalg, udvalgsformand er Erik Madsen. 
Øvrige medlemmer er, Christian Nørgaard, Henrik Hansen og Carsten Aaen. 
 

4. Fremtidige aktiviteter:  
 

4.1 Generalforsamling 
 
Dato for afholdelse af generalforsamlingen var planlagt til d. 2021-02-18 – denne 
flyttes til d. 2021-04-15 grundet COVID-19. 
Indkaldelsen sendes ud, Henrik H. har indrykket i jæger – denne skal dog tilrettes 
til ny dato. 
Datoen for generalforsamlingen skal meldes ud på foreningens hjemmeside – d. 
2021-04-15. 
  
Kai sørger for at indrykke indkaldelsen i lokalbladet. 
 
Der er grundet COVID-19 desværre sandsynlighed for, at generalforsamlingen 
skal udskydes til endnu senere på året – nærmere info skal gives i tilfælde heraf.    
 
Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Christian Nørgaard – genopstiller 
Kai Hvolgaard – genopstiller  
Henrik Hansen – genopstiller  
Ib Knøsen – genopstiller 
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5. Økonomi  
Kontoudskrifter blev gennemgået, uden kommentarer. 
Der står pr. 2020-12-09, 576.000,00 DKK 

5.1 Budget  
Budgettet blev ikke gennemgået, der var ingen der havde tilføjelser eller 
kommentarer. 

6. evt.  
Det skal undersøges om der kan trækkes sponsorater hjem til ny 
plæneklipper.  
 
 
 


