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Referat:  

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen pegede på Eskild og forsamling stemte for. 

Eskild startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste 

Generalforsamling 

 

Formand Carsten Aaen aflagde foreningens beretning – se den på 

hjemmesiden. 

 

Forsamlingen spurgte indtil antal regulerede rågeunder i 2021 – antallet 

blev oplyst til ca. 375 stk.  

 

Der var spørgsmål til brugen af banen for gravsøgende hunde, hvor det blev 

berettet at aktiviteterne er sat i bero for nuværende grundet bukkejagten.  

 

Formanden blev opfordret til at være mere synlig i foreningen – budskabet 

blev modtaget. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2020 

Regnskabet blev godkendt med følgende kommentarer: 

Der blev stillet spørgsmål til kontingentet for 2021, hvortil der blev 

berettiget at kontingentet ikke er fuldt indbetalt endnu, men det kommer 

inden generalforsamlingen 2022. 

 

Der var spørgsmål til sponsorudvalget og den manglende indtjening, der 

blev berettet at sponsorudvalget ikke har haft kontakt til sponsorer under 

Coronanedlukningen, men dette genoptages nu. Der skal følges op på 

eksisterende sponsoraftaler. 

4. Budget 2021 

Budgettet blev godkendt. 
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5. Indkomne forslag: Ændring af vedtægterne 

Bestyrelsen: 

7.4 ændres til:  

Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til 

godkendelse.  

Det stillede forslaget blev godkendt. 

 

6.Fastsættelse af kontingent  

Kontingentet fortsætter uændret 

    7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:                  

         Kai Hvolgaard (genopstiller)      2år 

         Henrik Hansen (genopstiller)               2år 

         Ole Møller Pedersen (genopstiller)       2år 

         Ib Knøsen  (genopstiller)    2år 

 

 Alle 4 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 

 

   8. Valg af 2 suppleanter:  

                    Preben Andreasen (genopstiller ikke) 

Henrik Løcke vælges som 1. suppleant  

Morten Pallesen vælges som 2. suppleant  

                     

   9. Valg af revisorer + 1. suppleant:  

Revisorer Ole Nørremølle og Erik Madsen 

Suppleant Knud Birk  

Alle 3 blev genvalgt 

10.  Eventuelt 

Der blev stillet forslag om at starte en støtteforening til 

Hjallerup Jagtforening, for medlemmer/jægere uden for DJ. 

Dette kan kun lade sig gøre hvis støtteforeningen er helt uden 

for Hjallerup Jagtforening. Bestyrelsen under forholdet.  

 

 

 


