
Generalforsamling 23-02-2016 
 

Generalforsamling afholdes på Vestenskov skole, med følgende dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling. 

 Formanden. 

 Riffeludvalg. 

 Jagtudvalg. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

5. Indkomne forslag. 

6.Valg af formand og kasserer. 

På valg:  Formand: Peter Frederiksen 

Kasserer:  Roland Vejle.(Ønsker at stoppe pga. uddannelse) 

 

 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg: Flemming Frederiksen 

Jan Rasmussen 

Rene Bugajski 

 

8.Valg af suppleanter. 

På valg: Nyvalg. 

 

9. Valg af udvalg. 

 Riffeludvalg. 

 På valg: Leif Mortensen 

   Peter Frederiksen 

   Jan Rasmussen 

 Jagtudvalg: 

            På valg: Casper Lantz Donsbak 

   Claus Engholm 

 

10. Valg af  revisor og  revisorsuppleant. 

På valg:  Leif Mortensen 

Ib Jensen 

 

11.Eventuelt. 

 

  Formanden byder velkommen. 

 

 

1. Valg af dirigent. Leif Mortensen 

 

2. Valg af stemmetællere. Claus Engholm – John Andersen 

 

3. Formandens beretning. 
 Året startede med at vi i samarbejde med Halsted-Avnede og Søllested Jagtforeninger 

afholdt et foredrag i Højrebyhallen. Og det vil jeg betegne som en succes. Vi havde sat borde og 

stole på til 160 mennesker, men der gik kun et øjeblik efter at dørene åbnede, så var billet nr. 160 

solgt. Og så gik det stærkt med at få sat noget mere op, ja faktisk endte vi med at tømme cafeteriaet 



for borde og stole. Ialt blev der solgt 228 billetter. Efter de tilbagemeldinger jeg har fået fra de 

fremmødte, så var alle godt underholdt. Og Thomas Lindy Nissen, som var vores foredragsholder, 

har jeg efterfølgende talt med og han var meget imponeret over det arrangement, vi havde fået 

stablet på benene. Og det bliver gentaget igen i år d. 3/3 samme tid og sted. 

 

Den 16 maj havde vi inviteret til Bukkemorgen her i lokalerne. Det blev en herlig 

morgen/formiddag. 23 Jægerne valgte at kører til Vestenskov og få morgenkaffen samt lidt historier 

fra morgenen. Der lå 2 bukke på paraden, og Jon Zakariasens buk blev af de fremmødte kåret til 

årets buk. Tillykken med det endnu engang. Der skal også lyde en tak til Erik og Jeanett få at sørge 

for at der var kaffe og morgenbrød til os. 

Bukkemorgen bliver selvfølgelig gentaget igen i år. 

 

Den 13 Juni afholdt vi pokalskydning på skydebanen i Gerringe, Det var et rigtigt fint vejr denne 

dag og det var måske også grunden til at der rimeligt fint fremmøde. Men der er selvfølgelig altid 

plads til flere. 

 

Vinder i Mesterrækken blev : 

1 : Claus Rasmussen  23-26 Pokal. 

2 : Ib Christiansen  22-25 

3 : Jørn Madsen  22-26 

 

Vinder i A-rækken blev : 

1 : John Andersen  22-27 Pokal. 

2 : Peder Ø Knudsen  21-28 

3 : Torben Nielsen  19-27 

 

Vinder i B-rækken blev : 

1 : Kin Nielsen  22-26 

2 : Noah Pedersen  18-28 

3 : Jeanett Donsbak  16-33 Pokal. 

 

I år bliver Pokalskydningen afholdt den 12 juni på Gerringe skydebane fra kl. 10-14. 

 

Derudover har Casper og jeg selv deltaget i et møde på Damme Kro, hvor jægerforbundet fortalte 

om hvilke tanker de gik med angående kontingenter af forskellig art, Et godt infomøde hvor både vi 

og jægerforbundet fik noget med hjem. 

  

Hvad angår skolen her, så er der ikke nogen afklaring endnu. Kurt Hansen, formand for 

landsbylauget kæmper en stor kamp, kommunen havde lovet at skolen kunne købes for 1 kr. 

men det træk de så tilbage igen p.g.a det var konkurrenceforvridende. Men de har indkaldt til endnu 

et møde i starten af marts. 

Skolen er pt. lejet ud 8 gange her i foråret/sommeren til CBS med ca 100 deltagere hver gang. 

 

Som en sidste ting, vil jeg lige nævne at vi er blevet indstillet til Årets Jagtforening i kreds 6. 

Vi er blevet indstillet samme med 4 andre foreninger. Vi er indstillet fordi vi er blandt de 5 

foreninger i kredsen som har haft størst medlemsfremgang, procentvis målt på antallet af 

medlemmer. 

Vinderen bliver afsløret på Kredsmødet d. 12/3. Hvor Casper, Flemming og jeg selv deltager. 

Skulle vi gå hen og vinde følger der en præmie med på 25000kr , nr. 2 får 5000 kr og nr.3 får 2500 

kr. 

 

Til sidst vil jeg siger tak for året der gik til min bestyrelse, tak til riffeludvalg og til jagtudvalg. Tak 



for der store arbejde I ligger i foreningen. 

 

Og sidst men ikke mindst en stor tak til alle medlemmerne, som bakker op om os når der bliver 

lavet nogle arrangementer, det er dejligt og det er det der giver os mod på mere. 

 

Tak for i år 

 

  

3. Riffeludvalget beretning. 

   BERETNING RIFFELUDVALGET 2015 

2015 var et af de bedste år i riffeludvalget, både hvad angår antal deltagere, resultater og ikke 

mindste økonomien, vi kan jo starte med træning og indskydningerne, her kom der omkring 30% 

flere end året før, hvilket betød at vi flere gange var 20 eller derover, det er dejligt at så mange 

kommer ud for at få afprøvet deres riffel inden de går på jagt, men i denne sæson var der også rigtig 

mange som afprøvede sig selv i forskellige skydestillinger og derefter trænede uden  brug af 

donkraften, det skal vi gerne havde noget mere af, i alt havde vi 231 deltager enheder til 

indskydning m.m. 

 

Den 22. februar havde vi en indskydning , hvor vi slutter af med at skyde katten af skiven. Der var 8 

til fastelavnsskydningen trods det lidt dårlige vejr, Jesper Andersen skøde den store kat ned og Jan 

Nissen skød den lille kat ned. 

 

Vi havde igen i år inviteret jagttegnsaspiranterne til et kursus i sikkerhed, skydning på bane, og jagt 

med riffel, samt sweishunde arbejde. Der kom et par og tredive og jeg er sikker på at de havde en 

lærerig dag, og vi blev som sædvanlig positivt overrasket over de unge menneskers 

skydefærdigheder. 

 

Den 18. april havde vi personalet fra Tigerparken i Knutherborg ude at skyde med deres US 

karabine og jagtriffel, jeg må her konstaterer at ikke alle skyder lige godt, men de får noget træning 

og træning gør altid bedre. 

 

Vi er nu nået til kredskydningen i kreds 6, hvor Jørgen Sonnenborg og Peter Frederiksen deltog i 

mesterrækken og Flemming Hansen og Leif Mortensen deltog i veteranrækken, 

I mesterrækken blev Jørgen nr. 6   og Peter nr. 7 

 

I Veteranrækken blev Flemming nr. 1 og Leif nr. 2 

 

Senere ved forbundsmesterskaberne blev Jørgen nr 10 og Peter nr. 28 i mesterrækken og Flemming 

nr. 15 i veteranrækken jeg deltog ikke selv. 

Flemming Hansen deltager også i Nordisk kombineret hvor han blev nr. 2 ved 

forbundsmesterskaberne og nr. 30 ved de Nordiske mesterskaber. 

 

Det kunne være sjovt hvis lidt flere fra foreningen kunne finde på at deltage i jagtfeldtskydningen, 

det er ydermere en rigtig god træning. 

 

Der skal her lyde et stort tillykke til skytterne med resultaterne. 

 

 Vi er nu nået til vor store konkurrence skydning MAGLEHØJ GAME, som igen i år var udsolgt før 

middag med i alt 29 skytter, resultatet af skydningen blev følgende: 

 

     Nr. 1 blev Jan Nissen med 101 p 

 



     Nr. 2 blev Jørgen Sonnenborg 96 p 

 

     Nr. 3 blev Alex Nielsen med 95 p 

 

Dåhjorten blev vundet af Casper Donsbak 

 

Som det kan ses af resultaterne blev der skudt rigtig godt max. p var 110. 

Vi fik et overskud på godt 2700,- når alt er regnet med. 

 

Den 6. juni gik turen til elgbanen i Sövdeborg, i år var vi i alt 24 deltagere og det er det absolute 

max. Der blev skudt rigtig meget og det blev til 16 guldmærker 5 sølvmærker og 3 som ikke fik 

skudt mærke, en rigtig dejlig tur. 

 

Den 8. august afholdt vi trekantskydningen, som for engang skyld var rigtig godt besøgt fra de 2 

andre foreninger, der blev skudt i alt 52 serier og resultatet af serieskydningen blev 

 

 Nr. 1 Jan Nissen 80p max 

 

 Nr. 2 Peter Frederiksen 74 

 

Nr. 3 Jørgen Sønnenborg 71 

 

Nr. 4 Flemming Hansen 68 

 

Nr. 5 Sten Rasmussen 66 

 

Nr. 6 Kim Nielsen 66 

 

Pokalskydningen blev vundet af LF riffellaug med 106 p max var 120 nr. 2 blev HAJ med 97 og nr. 

3 VKJ med 96. 

 

Så er vi nået til den 23. august solen skinnede og 7 glade riffelskytter drog mod Skalstrup, hvor vi 

skulle skyde venskabsskydningen mod Køge Herfølge, vi var lidt spændte på hvad de havde fundet 

på af finurligheder, jo på sidste standplads stående skydestilling efter mår og fra venstre skulder. 

 

Skydningen om pokalen var ligeledes ret kreativ, vi skød på en bøffel hvor pointmarkeringerne var 

på bagsiden, men det gik ikke som de havde beregnet, da vort hold vandt med 220 point mod deres 

200 p, vort hold bestod af Jørgen Sonnenborg, Leif Mortensen, Jan Rasmussen og Peter Pedersen. 

 

Den 28. august havde vi pokalskydning, det var en fredag og det er den pokalskydning som i 

gennem tiderne har haft det største fremmøde 19 ialt, om det skyldes at det var en fredag og at der 

kunne købes pølser mm, ved jeg ikke, men vi håber at der kommer lige så mange og helst flere her i 

2016, hvor vi i øvrigt starter kl. 16.00. 

 

    Resultat blev:  mesterrækken pokal Peter Frederiksen 88 p 

 

                                 Jægerrækken  pokal John Rasmussen 53 p 

 

     Præmierækken:  mester  Peter Frederiksen 

        Jørgen Sonnenborg 

        Flemming Hansen 

 



      Præmierækken: jæger      Claus Engholm 

         Boye Rasmussen 

         Johannes Nielsen 

 

Helt igennem en rigtig dejlig dag. 

Så er vi nået til den 6. september hvor turen går til Lejbølle vi var 16 deltagere som starte med et 

veldækket morgenbord på skydebanen og præsis kl. 09.00 startede skydningen til de løbende mål og 

efter ca. 1150 skud gik turen atter tilbage til Lolland med en dejlig følelse i skulderen og de fleste 

med det nødvendige schiesnachweis. 

 

Som forventet holdt gummimembranen i skydekasserne de ca. 8 år, så i foråret samledes udvalget 

og udskiftede gummiet i de 5 nederste skydekasser, de øverste 5 kasser forventer vi kan holde 2-3 år 

endnu, det skal bemærkes at vi havde gummiet til membranerne det er nu brugt og det vil fremover 

koste omkring kr. 1200 at forny gummiet pr. kasse.   

 

Jeg startede med at sige at året var gået godt på alle fronter, så jeg magler nu blot det økonomiske 

og det blev til et flot overskud på 9.160 kr, samtlige arrangementer har i år givet overskud hvilket 

ikke er vort primære mål, men det er trods alt rat med lidt på kistebunden. 

 

Jeg vil til sidst takke foreningens medlemmer for opbakningen til vore arrangementer, men uden et 

arbejdende udvalg ingen arrangementer, så derfor skal der lyde et stort tak til Peter, Peter, Jesper og 

Jan for jeres store indsats i udvalget. 

 

Tak alle sammen 

 

3. Jagtudvalgets beretning. 
 Vi havde i udvalget vedtaget at arrangere 1 fladfisketur fra Onsevig, samt 1 jagt på 

Gammeleje. 

 

Fladfisketuren blev afviklet i september 2015, der var8 deltagere. For få deltagere, men på trods af 

det, er der bestilt en ny tur den 7 aug. 2016 

 

Jagten på Gammeleje blev afholdt 14 november 2015, der var 22 jægeresom deltog på en rigtig fin 

dag, med fine høje fugle og hurtige harer. 

Der blev nedlagt 51 stk. vildt. 

Udvalget har forespurgt på en ny jagt, samme sted  i 2016. 

 

3. Alle 3 beretninger blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

              DRIFTSREGNSKAB 

                       VESTENSKOV-KAPPEL JAGTFORENING 2015 

 

Indtægter 

Nettoresultater med overskud 

Kontingent fra DJ ………………………………………………………        10.388,00 

Jæger aften ………………………………………………………………                 3.802,00 

Riffelafdelingen …………………………………………………………     9.160,75 

Jagt Gammelleje …………………………………………………………                    250,00 

Bukkemorgen ……………………………………………………………                    147,56 

                                 23.748,31 



Nettoresultater med underskud 

Pokalskydning …………………………………  659,00 

Fisketur…….…………………………………  1.150,00                                          1.809,00 

 

Nettoomsætning …………………………………………………………………   21.939,31 

 

 

 

Udgifter 

Driftsudgifter 

Annoncer……………………………………………………..     646,90 

Møder …………………………………………………………           598,85 

Kontorhold…………………………………………………..     728,00     

Graveringer………………………………………………….              710,00           

Gebyrer…………… ………………………………………….            350,00 

Aktivitetsprogram ……………………………………….                   372,50                         

Lokaleleje ……………………………………………………          3.000,00               6.406,25 

Driftsresultat ………………………………………………………………………… 15.533,06  
                                 

Ekstraordinære udgifter 

Slåmaskine  50%……………………………………………………………                 3.000,00 

                                                                                                                                                   

Årets overskud  ……………………………………………………………………   12.533,06 

 

                          BALANCE pr. 1.1.2016 
AKTIVER: 
 

Omsætningsaktiver: 

 

Kassebeholdning……………………………………………………………  .      15.176,44 

Indestående til miljøkonto ……………………………………………………   2.020,00 

Jydske Bank  …………………………………………………………………        6.948,31 

Jydske Bank…………………………………………………………………     109.038,38 

Jydske Bank Miljøkonto …………………………………………………           31.438,23 

Jydske Bank …………………… …………………………………………           3.475,02 

                                                                                                                             168.096,38 

Lager: 

Bøger ……………………………………………………………………                 958,00 

 

Aktiver i alt …………………………………………………………………   169.054,38 

 

PASSIVER: 
Egenkapital: 

 

Egenkapital primo…………………………             150.521,41 

Årets resultat ……………………………………      12.533,06 

       163.054,47 

Ørediff………………………………………………    -     0,09 

        163.054,38                    163.054,38 

        

Kreditorer: 



Landsby lauget slåmaskine ………………….……   3.000,00 

Landsby lauget husleje 2015 ……………………      3.000,00                              6.000,00 

 

Passiver i alt …………………………………………………………………  169.054,38 

 

Regnskabet er revideret og beholdningerne fundet tilstede, regnskabet giver efter vor opfattelse et 

rets visende billede af foreningens resultat og formue. 

 

 Nakskov, den     februar 2016 

 

 Leif Mortensen                             Jesper Andersen 

 

5. Indkomne forslag. 

 Der var indkommet 1 forslag fra bestyrelsen, som lyder. 

Skal vi fortsat have klublokale, eller?  ( det koster 3000,00 kr om året.) 

Forsamlingen mente det var en god ide at beholde klublokalet, da der jo var ved at komme gang i 

nogle aktiviteter i foreningen igen. 

Forslaget blev sat til afstemning, hvor det blev vedtaget at forsøge at beholde klublokalet. 

 

6. Valg af formand og kasserer. 

 Formand.  Peter Frederiksen.  Genvalg. 

 Kasserer.  Casper L. Donsbak. Valgt for 1 år. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 Flemming Frederiksen.  Genvalg. 

 Rene Bugajski.   Genvalg. 

 Jeanett Donsbak   Valgt for 1 år. 

 

8. Valg af suppleanter. 

 Jan Rasmussen 

 

9. Valg af udvalg. Riffeludvalg. 

 Leif Mortensen   Genvalg. 

 Peter Frederiksen   Genvalg. 

 Jan Rasmussen   Genvalg. 

 

    Jagtudvalg. 

9. Casper l. Donsbak   Genvalg. 

 Claus Engholm   Genvalg. 

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 Revisor. Leif Mortensen  Genvalg. 

 Revisorsuppleant. Ib Jensen  Genvalg. 

 

 

11. Eventuelt. 

 Leif Mortensen mente der var for lidt fremmøde til JKF årsmøde, det er i alles interesse at 

møde , for der træffes mange beslutninger på jægernes vegne. 

 Peter Frederiksen luftede tanken om sammenlægning af jagtforeningerne. 

Der var både for og imod, nogen mente det sku have været for mange år siden, andre mente det 

skulle have et formål. 

 Leif Mortensen oplyste de havde det op i jægerrådet, men der blev tommelen vendt nedaf. 



 Der var livlig debat, med mange ideer og forslag. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at udbringe et trefoldigt hurra, og takkede for god ro 

og orden. 

 

 

     

 

 

 

  


