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Referat ordinær generalforsamling 12. september 2017 

1) Valg af dirigent 

Arne Holten blev valgt. Arne kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2) Valg af stemmetællere 

Lars og Anne blev valgt som stemmetællere i tilfælde at det blev nødvendigt. 

3) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling 
v/formanden 

I det forgangne år har vi måtte taget afsked med nogle af vores jagtkammerater. Vi vil savne dem i 
tiden fremover, vi vil savne dem, når vi er samlet i foreningen eller på jagt. Vel vidende savnet er 
størst for de nærmeste, går vores tanker derfor til de efterladte. 

Et af de medlemmer der er gået bort er vores æresmedlem Poul Hansen, tidligere borgmester i 
Vallensbæk. 

Jeg vil bede jer om at holde et minuts stilhed for at mindes de afdøde medlemmer. 

Siden sidste generalforsamling har vi haft et meget aktivt og begivenhedsrigt år, nogle medlemmer 
er faldet fra andre er kommet til vi er i dag 207 medlemmer. 

Hundeudvalget har som sædvanlig tilbudt både lydigheds, apporterings og før jagt træning, jeg 
syntes at vi skal være stolte over og glade for at vi i vores forening har så mange dygtige og 
engagerede hundetrænere. 

Vores markprøve var også en stor succes, fuldt booket og med i alt 30 hunde + førere som 
deltagere, desuden deltog en lang række hjælpere som fik alt det praktiske til at køre. 

Endnu en gang tak til Lars brolægger for at skaffe terræn til vores markprøve. 

Vi prøvede igen i år at arrangere arbejdsdag i foreningen, tilslutningen var større i år, men vi kan 
sagtens bruge flere hænder. 

Vi har igen i år holdt jagttegnsundervisning og det er planen at vi starter et nyt hold op i efteråret. 

Sankt Hans aften var rigtig hyggelig, vi var dog ikke så mange som vi plejer at være. 
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Aktivitetsudvalget som består af Susanna har holdt en masse spændende arrangementer, 
desværre er nogle også blevet aflyst grundet manglende tilslutning. 

Skydeudvalget  hjælper rigtig gerne i forbindelse med vores skydninger på Snubbekorsvej, I kan 
finde datoerne på vores hjemmeside. 

I trekantskydningen fik vi en flot 1. plads, er der nogle af jer der har lyst til at deltage kan vi 
sagtens bruge flere skytter. 

Krage skade udvalget har holdt og holder fortsat reguleringsjagter næsten hver weekend fra 
november til januar, det er en spændende og gratis jagtform, som jeg vil opfordre jer til at deltage 
i. 

Foreningen drives i dag af meget få personer, de personer der sidder i bestyrelsen sidder også i et 
eller flere udvalg, vi kan virkelig godt bruge nyt blod, så har nogen lyst til at give en hånd skal I 
endelig ikke holde jer tilbage. 

Selv har jeg siddet i bestyrelsen i 7 år og jeg har besluttet at jeg i dag ikke modtager genvalg, jeg vil 
fortsat være en del af foreningen og er fortsat klar til at give en hånd for VJF, men det bliver med 
opgaver uden for bestyrelsen 

4) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v/kassereren. 

Der var budgetteret med et mindre underskud, men det er gået bedre end forventet. Vi kom ud 
med et overskud. Flot.  

Der har været stor tilslutning til vores aktiviteter, så som hundetræning, jagttegnsundervisning og 
div. foredrag og kurser. Dette har en stor andel i vores overskud.  

Vi har også haft en stor interesse fra medlemmer mm, som ønsker at låne vores lokaler og 
områder.  

Vores udgifter til strøm og varme er steget en del, og dette skyldes, at vores lokale er blevet brugt 
en del mere en forventet.  

Der har været 2 personer på riffelinstruktørkursus og 2 på haglskydeinstruktørkursus.   

Desværre har det ikke været muligt for udvalget at afholde den årlige udflugt. Denne kommer 
omkring årsskiftet. Til næste regnskabsår, overholdes tidspunktet for udflugten som planlagt.  
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Kassereren kunne konstatere, at det ikke er nemt at lægge et budget, men vi gør vores bedste.  

Der var ingen kommentar til regnskabet og regnskabet blev GODKENDT af generalforsamlingen.  

5) Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde indgivet et forslag til vedtægtsændringer under §10. 

NUVÆRENDE TEKST: 

§10 – Bestyrelsen 
10.2   Bestyrelsen består af 7 medlemmer, desuden vælges en 1. og 2. suppleant 
 

FORSLAG TIL ÆNDRING: 

10.2   Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, desuden vælges en 1. og 2. suppleant. 
 

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 

6) Fastsættelse af kontingent 

I skrivende stund er der 213 medlemmer. (208 har betalt og 5 i restance) Vi har fået flere nye 
medlemmer gennem året. Vi har også mistet nogle stykker pga. flytning og død. 

Bestyrelsen anbefaler ikke stigning i kontingentet. Dog kommer det til at stige med 1,021% som er 
det Danmarks Jægerforbund sætter sit kontingent om med. Fordelingen bliver følgende: 

Ordinært medlem:  884,- kr. hvor 161,- kr. går til Vallensbæk Jagtforening og rest til DJ.  

Generalforsamlingen godkendte denne stigning.  

7) Valg af formand for 2 år 

Bestyrelsen anbefalede Susanna Vang Møller. Der var ikke andre modkandidater. Susanna takkede 
for valget og er ny formand for VJ.  

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 år 

Jan Nyboe ønskede genvalg og blev valgt for 2 år 

Nyt medlem i bestyrelsen er Anita Bagge-Hansen som blev valgt for 2 år 
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9) Valg af bestyrelsessuppleant – 2 år 

Kurt Hansen blev genvalgt som suppleant for 2 år 

10) Valg af revisor – 2 år 

Anne Dons-Jensen blev genvalgt for 2 år 

11) Valg af revisorsuppleant – 2 år 
Valg af revisorsuppleant – 1 år 

Jan Møller blev genvalgt for 2 år. Der er ikke flere revisor suppleanter.  

12) Eventuelt 

Søren ”glarmester” ønskede at takke bestyrelsen for et godt år.  

John Pedersen fortalte om foreningens krage/skade + due regulering. Der er gennemsnit ca. 5-6 
mand hver gang der er regulering. Der er lavet aftaler i flere haveforeninger. Det er en god 
mulighed for nyjægere. Der er skudt ca. 204 stk. vildt i sidste år. Der vil komme tid-sted-dato for 
regulering op på vores hjemmeside og Facebook.  

Thomas Bak efterlyste hvordan man kunne komme med på foreningens reguleringsjagt. Han 
efterlyste mere info og mere reklame for dette på vores hjemmeside / facebook. Og dette sørger 
John Pedersen for.  

 

Der var fremmødt 22 medlemmer + 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 dirigent. 

 

Således opfattet. 

 

 

_______________________                       ________________________ 

Súsanna Vang Møller   Arne Holten 

Referent    Dirigent  


