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Dagsorden og referat:
1. Valg af dirigent
Thomas Bauer valg som dirigent. Det konstateres, at generalforsamlingen er
lovligt varslet og indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning, herunder opdatering vedr. skydebane situationen
I 2020 er der afholdt tre ordinære bestyrelsesmøder samt supplerende virtuelle
møder. Der er gennemført yderst begrænset med aktiviteter pga.
Covid19-situationen. 21.000 kr. er modtaget fra Friluftsrådet for tabte
nettoindtægter. Der er indkøb nyt toilet i foreningens klubhus.
Klargøringen af sæsonen 2021 medførte vanskeligheder med at gentegne de
jordlodder, som både skydebanen og jagten er beliggende på. Sagen mellem
jordlodsejerne er fortsat uændret.
Thomas Bauer har på foreningsbestyrelsens vegne forhandlet med kredsen af
jordlodsejerne foruden rådføring med Aarhus Kommune og Danmarks
Jægerforbund om potentiel overtagelse af de for foreningen relevante jordlodder
i relation til skydebanen og foreningsjagten. Forhandlingerne er pauseret af
bestyrelsen af hensyn til afholdelse af generalforsamling for sikring mandat til at
indgå aftaler på foreningens vegne. Der skal indgås købsaftale om samlet seks
jordlodder med op til fire lodsejere før foreningen opnår ejerskab over det
samlede skydebaneareal.
Udvalgte jordlodsejere er bekymrede for den forurening og mulig
ansvarsforpligtigelse der kan knyttes hertil som jordlodsejer. Bestyrelsen har
afklaret med Region Midtjylland, at regionen er ansvarlig herfor, hvis
myndighederne måtte kræve skydebanearealet renset for skydebaneaffald.
En række spørgsmål til bestemte jordlodder og historik på jagt- og
skydebanearealet er stillet fra generalforsamlingen og besvaret af bestyrelsen og
Thomas Bauer.
3. Udvalgsberetninger. Jagtudvalg- Hundeudvalg- Flugtskydning
Jagtudvalg: Brian Due præsenterede jagtudvalgets beretning. Mosemødet
gennemført som vanligt. To bukke blev der skudt under bukkejagten i 2020.
Arbejdsdage er gennemført hen over sommeren. Covid19-situationen havde
betydning for efterårsjagtens afvikling og medførte enkelte aflysninger, men på
trods heraf er der også gennemført andejagter og fællesjagter med opdeling af
hundefolk og skytter i grupper og under hensyntagen til

sundhedsmyndighedernes anbefalinger og restriktioner. Restriktioner medførte
aflysning af de to planlagte jagter i januar 2021.
Ingen spørgsmål stillet fra generalforsamlingen.
Hundeudvalg: Søren Tingbak. Der er ingen aktiviteter gennemført i 2020 pga.
Covid19-situationen. Via Friluftsrådet er der søgt økonomisk kompensation for
tabte indtægter. Formanden valgte at stoppe i udvalget undervejs i perioden, og
uden aftagere til formandsposten er hundeudvalget reelt nedlagt.
Spørgsmål og kommentar stillet til hvorvidt der bredt i foreningsregi er forsøgt
rekruttering af ny formand til hundeudvalget. Bestyrelsen tager forslaget til
efterretning.
Flugtskydningsudvalg: Der er gennemført pokalskydning, præmieskydning samt
periodevis træningsskydninger hen over 2020 med mange besøgende på de
pågældende aftener, hvor omsætningen også har været højere end tidligere år.
Spørgsmål stillet til hvorvidt der er mulighed for at få udbetalt indestående beløb
på skydekort. Bestyrelsen svarer, at der sædvanligvis er mulighed for at få
indestående beløb refunderet på træningsaftener, og det bliver der forventeligt
mulighed for igen, når skydningen kan genoptagen.
4. Fremlæggelse af det gennemgåede regnskab
Mark Flarup præsenterede foreningens regnskab for 2020. Der er realiseret et
overskud på 27.000 kr. med indestående likvider på omtrent 170.000 kr. aktuelt.
Spørgsmål stillet om hvorvidt foreningen har betalt jagtleje for 2021, hvilket
bestyrelsen svarer at der er for hovedparten af jordlodderne undtaget de
jordlodsejere, der aktuelt ikke ønsker at indgå aftaler herom.
5. Indkomne forslag (ingen til normal frist)
6. Fastlæggelse af kontingent
Generalforsamlingen fortsætter med uændret kontingent på 175 kr. årligt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
- Christian M. Pedersen
- Rune Sørensen
- Brian Due
- Per Skaaning

Christian Pedersen, Rune Sørensen, Brian Due og Per Skaaning modtager ikke
genvalg.
Thomas Enggaard og Phillip Gormsen ønsker at indtræde i bestyrelsen, og er
valgt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen evnede ikke at vælge to
yderligere bestyrelsesmedlemmer.
Mark Flarup, Kasper Skovgaard og Søren Thingbak har fortsat et år i bestyrelsen.

Generalforsamlingen drøftede behovet for at bestyrelsen hurtigst muligt
kontakter Danmarks Jægerforbund om muligheden for at arbejde videre med en
beslutningsdygtig bestyrelse på fem medlemmer fremfor de nuværende syv
medlemmer.
Generalforsamlingen drøftede den mulige nødvendighed af at der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling om valg af en fuldtallig bestyrelse.
Generalforsamlingen drøftede muligheden for at slå sig sammen med en anden
jagtforening – for at sikre skydebanens fortsættelse.
8. Valg af suppleanter
Generalforsamlingen evnede ikke at vælge to yderligere bestyrelsesmedlemmer
samt to bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
Jane Heikendorf og Kurt Sørensen er genvalgt som revisorer. Flemming
Frederiksen og Henrik Lindegaard er valgt som revisorsuppleanter.
10. Eventuelt
Spørgsmål og kommentarer drøftet om medlemmernes opbakning til foreningen
og dens muligheder for at konstituere bestyrelse og udvalg.
Spørgsmål og kommentarer drøftet til behovet for at afholde eventuel
ekstraordinær generalforsamling indendørs for at sikre størst mulig tilslutning.
Spørgsmål og kommentarer drøftet om muligheden for at bestyrelsen på
ekstraordinær generalforsamling kan søge foreningens opbakning til at
bestyrelsen til 1) at føre forsøg på at købe skydebanearealets relevante
jordlodder samt 2) søge muligheder for at fusionerer med anden jagtforening.
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