
Referat generalforsamling d.28-02-2017

Generalforsamling afholdes i klublokalet 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.
Kasseren.
5. Indkomne forslag.
6.Valg af kasserer.
På valg:  Casper Lantz Donsbak
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Mads Reitz Kagel

Roland Vejle      ( Ønsker ikke genvalg )
8.Valg af suppleanter.
På valg: Bent Dalsig
9. Valg af udvalg.
Riffeludvalg.
På valg: Jesper Stav Andersen

Peter Petersen
Jagtudvalg:

           På valg: Rene Bugajski
Flemming Frederiksen

10. Valg af  revisor og  revisorsuppleant.
På valg. Jesper Stav Andersen

Claus Engholm
11.Eventuelt.

Formand Peter Frederiksen bød velkommen til de 16 fremmødte og gik til punkt 1.

Punkt 1.  Valg af dirigent. Valgt blev Leif Mortensen.

Punkt 2. Valg af stemmetællere. Valgt blev Jørgen Madsen og Morten Svenson

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

Formanden.

2016 blev endnu et godt år for vores jagtforening. 

Men vi lagde fra land med en smule modgang.
Da vi skulle skifte kassere i banken fra Roland til Casper, var Jyske bank en smule 
arrogante. De ville have 1000 kr for at skifte de par bogstaver. Og sådan var det, den slags 
var ikke til diskussion. Det kostede 600 kr at skifte bank.



Og da vi på sidste års generalforsamling havde snakket om et muligt bankskifte  pga. 
stigende gebyrer, var det en nem beslutning.
Det som vi troede bare var lidt papirarbejde, viste sig at være lidt mere.  
Pga. at vi har en miljøkonto i forbindelse med vores riffelskydebane, hvor der stod at hvis 
der skulle hæves på denne konto skulle det godkendes af 2 fra bestyrelsen samt en fra 
kommunen. Men hvem?  Alt dette var jo skrevet i Rudbjerg kommunes tid, og Lolland 
Kommune vidste ingenting.
Vi satte Detektiv Mortensen på sagen, og efter en del mail og telefon opkald blev sagen løst 
og vi fik skiftet bank. 

Årets første opgave var foredraget i Højrebyhallen i samarbejde med HAJ og SJ
Vi havde fået Jan Thinggård en tur til Lolland og fortælle om sit liv som trofæjæger, Han 
var lidt nervøs da han så hallen og jeg fortalte ham at vi forventede over 200 mennesker, det
havde han aldrig prøvet at en jagtforening kunne skrabe sammen.
Men det kunne vi IGEN. Og vi blev i de 3 foreninger enige om at med 208 solgte 
indgangsbilletter kunne vi godt kalde det en succes. Som vi gentager igen i år,  hvor Per 
Kaufmann kommer på besøg torsdag d. 9 marts kl. 19:00.

Derefter deltog vi i kredsmødet på Damme kro, vi var 3 mand afsted, vi var jo indstillet til 
Årets jagtforening i kreds 6 sammen med 4 andre jagtforeninger. Desværre blev det ikke os 
der vandt, men det var da rart at vide at der bliver holdt øje hvad der sker på Vestlolland.

Den 16 maj gik bukkejagten jo som bekendt ind, og vi havde traditionen tro inviteret til 
morgenkaffe med tilhørende snak og hygge. 27 bukkejægere tog imod tilbudet og kom 
efterhånden de opgav jagten. Der lå 2 bukke på paraden, Tobias Larsen fik pokalen for årets 
buk og Peter Lantz modtog en flaske rødvin som nr. 2. Og tak til Rolands svigerfar Erik for 
at stå tidligt op og lave kaffe og være klar med rundstykkerne.
Det er dejligt at se at det kan lade sig gøre at arrangerer noget og at der så er opbakning til 
det. Og der vil selvfølgelig være morgenkaffe igen d. 16 maj 2017.

Den 12 Juni afholdt vi pokalskydning på Lerduebanen i Gerringe.
Desværre kom der kun 15 skytter denne dag, der kunne vi godt tænke os lidt flere deltagere.
Men dem der kom skød flittigt og jeg fik da også indtryk af at de hyggede sig.
Her skal der også lyde en tak til Kim Jensen for at hjælpe på konsulent basis. 
I 2017 har vi lejet banen d. 10/6 og så håber vi på lidt flere fremmødte.

Herefter overlod vi scenen til Jagtudvalget, men det fortæller Rene nok lidt om.
Riffeludvalget knokler jo året rundt.

Så vil jeg gerne slutte min beretning med at takke min bestyrelse og udvalgsmedlemmer for 
jeres arbejde og altid gode selskab. Jeg syntes i hvert fald stadig det er en fornøjelse at 
samarbejde med jer.
Der skal selvfølgelig også lyde en tak vores medlemmer, for at bakke op når vi laver noget. 
Håber det vil fortsætte og tag gerne nogle flere med.

Tak.



Riffeludvalget.

Året 2016 var igen et godt år i riffeludvalget, antallet af deltagende enheder var 238 imod 
231 i2015 så en lille stigning og med et godt økonomisk resultat, nemlig et overskud på 
kr.7.361,- men ud over de 12 indskydninger som her er nævnt havde vi andre arrangementer.

Vi havde således fastelavnsskydning den 27. februar i rigtig godt vejr hvilket  også 
bevirkede at der var 19 skytter, den store kat blev skudt ned af Kim Jensen og Jesper 
Andersen skød den lille kat ned.

Den 19 marts havde vi aspirantkursus for jagttegnsaspiranter, der deltog i alt 27, som alle fik
indblik i hvordan man går på jagt med riffel og hvilke skydestillinger der anvendes samt 
sikkerhed på jagt og skydebanen, og så var Lars Knudsen og Jørgen Christiansen ude og 
give gode råd om situationen efter et dårligt skud. Næsten alle fik skudt deres 12 skud men 
der er stadig nogle som tror at en jagtriffel næsten river skulderen af når man skyder og de 
fik kun skudt med 223 og 6,5.

Den 5.april havde vi dyrepassere fra Knuthenborg Safaripark ude at skyde, de skød med 
deres US karabine samt jagtrifler på diverse skiver bl.a. en tiger i naturlig størrelse, det var 
nu 3. gang de var på skydebanen og vi kan tydeligt se de bliver bedre og bedre til at skyde, 
også selv om det styrtregnede så plastrene dårligt kunne sidde fast.

Maglehøj Game lå tidligt i 2016 nemlig den 22. april, og det det til trods havde vi godt vejr.
Allerede kl. 10.15 havde vi solgt samtlige 80 serier,der  var nogle som kom lidt senere og 
som ikke kom til at skyde,nu var det ikke nogle som kom langvejs fra, så jeg tror de nu har 
lært at komme fra start kl. 9.00.
Der blev skudt rigtig godt og resultatet blev følgende.

1. Per Hald 110
2. Sten Schrøder 101
3. Peter Petersen   93
4. Erik Lærkenborg   92

Dåhjorten blev vundet af Anna Jensen. Overskuddet var det vi har haft nemlig kr. 3.941,-

Vi havde 6 skytter med til udtagelsesskydning i jagtfeldtskydning i kreds 6, og det blev med 
følgende resultater.
Veteran Flemming Hansen nr. 1

Leif Mortensen -    3
Erik Lærkeborg -    6

Mester Jørgen Sonnenborg -    4
Peter Frederiksen -    6

Damer Ingelise Lækenborg -    2

Alle var hermed kvalificeret til Forbunds Mesterskaberne i Ulfborg.

Den 4. juni drog vi til Sövdeborg for at træne og skyde mærke på løbende elg, og det var 31 
gang vi var på elgbanen, vi ankom lidt før kl.09.00 og kl. 09.00 bragede de første skud og 
det blev de ved med lige til kl.16.00 hvor bussen igen kørte til Danmark, det blev til 11 guld 



– 5 sølv – 1 bronze mærke, og så var der 3 som ikke fik mærke.

Juni måned blev sluttet af med venskabsskydning med Køge Herfølge Jagtforening,  vore 
venner fra Sjælland ankom kl.09.00 hvor vi fik en kop kaffe og lidt morgenbrød, samtidig 
med at skydningen startede og vedblev til kl.12.00 hvor der var frokost bestående af lidt 
koldt og lunt. Kl.13.00 startede vi igen og skød til kl.14.30, hvor pokalskydningen skulle 
starte,for at få lov til at skyde på bukkeskiven skulle man først ramme en dåse med sneøl, 
skød man forbi fik man  – 10 point,Køge startede med  – 30 point og det samlede resultat 
blev en sejr til VKJ på 122 point mod KHJ på 71 point.

Årets trekantsskydning stod HAJ for, det var godt skydevejr,men opbakningen fra skytterne 
kunne godt være bedre,trods det blev der skudt godt med serier,og efter endt serieskydning 
blev vort pokalhold Jørgen Sonnenborg, Jan Rasmussen og Peter Frederiksen.
Resultatet af pokalskydningen blev.

VKJ 106 p
HAJ 104 p
LFR   85 p

Vi afholdt d. 19 aug. vor pokalskydning, desværre kom der ku 11 skytter hvor der sidste år 
kom 19 skytter, det skyldes til dels at flere var på bukkejagt i Sverige, men der blev skudt 
godt og meget og resultatet blev.

Pokalvinder mesterrækken. Peter Frederiksen
Pokalvinder jægerrækken. Boye Rasmussen

Præmierækken i mester nr. 1 Jørgen Sonnenborg
nr. 2 Peter Frederiksen
nr. 3 Peter Pedersen

Præmierækken i jæger nr. 1 Jesper With
nr. 2 Boye Rasmussen

Vort sidste arrangement var den.4 september hvor vi tog til Lejbølle skydecenter for at 
skyde på løbende mål, vi var 17 deltagere og startede med morgenmad. Præcis kl.09.00 
startede skydningen. Vi startede med at skyde til hjort og efter et par runder startede vi med 
vilsvin. Der blev skudt i alt 109 serier og med indskydninger ca. 1100 skud. Alle fik skudt 
det de ville og dem der ville fik det tyske skydebevis.

Som i sikkert har bemærket,har der været rigtig meget arbejde i forbindelse med alle vore
arrangementer,  der  skal  tegnes  annoncer,  laves  nye  skiver,  stille  bane  op,vedligeholde
bane,vedligeholde materialer og meget mere, så hvis ikke udvalget ville trække på samme
hammel, kunne det ikke lade sig gøre at køre et udvalg med så mange arrangementer, derfor
et meget stort tak til Jan – Jesper – Peter Fr. - Peter P., men også en stor tak til til de mange
skytter som bakker op om riffelskydningen i Vestenskov Kappel Jagtforening.   

Leif



Jagtudvalg.

Vi har igen haft en god seson,men der er altid plads til forbedringer, det kræver stadig en del
benarbejde,at få folk ud af busken. Vores arrangementer har haft varieret antal 
deltagere,men vi har jo hatten på.

Fladfisketurens 11 deltagere fik sig en rigtig gyngetur, hvilket også resulterede i begrenset 
antal fisk ombord. Ca. 55 fladfisk 10 hornfisk samt 1 makrel. 
Ny fisketur bestilt d.27/8 2017 kl.14.

Jagt Gammeleje en god novemberdag, hvor Tobias og Casper havde gjort et godt 
forarbejde,så vi fik godt med vildt at se, vi sluttede med parade hvor der lå.
5 harer, 30 fasaner og 10 ænder.  Der er bestilt en ny jagt d. 5/11 2017.

Rævejagt, en gammel tradition er blevet genoplivet, rævejagt på Fredsholm i samarbejde 
med Peter og Casper fik vi sat noget i gang. For få deltagere, men en god og hyggelig dag, 
vi så ræven men kom ikke på skudhold. Vi vil forsøge igen i den kommende seson.

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til udvalget for godt samarbejde.     Rene

Punkt 4.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Kasseren fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt.

Claus Engholm spurgte til hvorfor kontingentindtægt var faldet.
Det er fordi Danmarks jægerforbund har forhøjet deres andel af kontingent, så der bliver 
mindre til os fordi vi holder vores kontingent på det samme.

Driftregnskab for Vestenskov Kappel Jagtforening.

Indtægter
Arrangementer med overskud
Kontingent fra DJ……………………………………………        8.648,25
Jægeraften……………………………………………………        7.464,49
Riffelafdelingen……………………………………………..         7.333,50
Jagt Gammeleje……………………………………………..            935,00  

                           24.381,24

Arrangementer med underskud
Pokalskydning…………………1.210,00
Fisketur…………………………    50,00
Bukkemorgen…………………. .  403,00                                       1.663,00

Nettoomsætning                                                                              22.781,24



Udgifter
Driftudgifter
Møder…………………………..3.162,76
Kontorhold……………………..1.008,00
Gebyrer…………………………   556,62
Aktivitetsprogram……………….  958,00
Lokaleleje……………………….3000,00                                    8.685,38
Driftresultat…………………………………………………..    14.032,86

Renteindtægter…………………………………………………….132,86

Årets overskud                                                                           14.165,72

Balance pr.1.1.2017

Aktiver

Omsætningsaktiver
Kassebeholdning…………………………………………………..    17.815,94
Indestående til miljøkonto…………………………………………     1.940.00
Lollands Bank……………………………………………………..    17.113,81
Lollands Bank……………………………………………………..  109.864,10
Lollands Bank miljøkonto…………………………………………   33.486,25

Aktiver Ialt                                                                                        180.220,10

Pasiver

Egenkapital

Egenkapital primo…………………….163.054,38
Årets resultat…………………………...14.165,72
                                                               177.220,10

Kriditorer
Landsbylauget husleje………………       3.000,00                               3.000,00

Pasiver i alt                                                                                        180.220,10

Regnskabet er revideret og beholdningerne fundet tilstede,regnskabet giver efter vor 
opfattelse et retvisende billed af foreningens resultat og formue.

Nakskov, den 26 februar 2017

Leif Mortensen Jesper Andersen



Punkt 5  Indkomne forslag. Der var ingen forslag.

Punkt 6 Valg af kasserer Casper l. Donsbak blev genvalgt

Punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Mads Reitz Kagel blev genvalgt.  Ny i 
bestyrelsen blev Morten Svenson.

Punkt 8 Valg af suppleanter. Bent Dalsig blev genvalgt.

Punkt 9 Valg af udvalg.  Riffeludvalg.
Jesper Stau andersen og Peter Petersen blev genvalgt.

Punkt 10 Valg af revisor. Revisor Jesper Stau Andersen og revisorsuppleant Claus 
Engholm blev genvalgt.

Punkt 11 Eventuelt. Formanden takkede Claus Engholm for 30 år som 
revisorsuppleant.

Kragepokalen gik til Ivan Rasmussen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.


