Referat fra stiftende generalforsamling torsdag d.27.4.2017 kl. 19.
Sted: Skipperkroen, Mullerup Strandvej 19r 4200 Slagelse
Velkomst ved F'ormændene Kurt Olsen & Hans Henrik Madsen
Kurt Olsen bød velkommen på vegne af begge foreninger.
Referat:
1.

Valg af dirigent
ValgI til dirigent Gert Hansen.
Gert berettede om indkaldelsen til den stiftende generalforsamling som skete
januar 2017.
Gert gennemgik dagsordenen for den stiftende generalforsamling.

2.

3.

Valg af stemmetællere
Peter, Niels Henrik og Claus blev valgt til stemmetællere

-

i foreningsbladet

udsendt i

6n fra hvert af de 3 borde.

Formændenes beretning om foreningernes virke siden sidste ordinære generalforsamling.
Beretning Hans Henrik Madsen. Formand Kalundborgegnens Jagtforening:
Kære medlemmer
Jeg vil starte med at sige tak for en dejlig tid med Kalundborgegnens Jagtforening og med jer
medlemmer. Jeg startede som bestyrelsesmedlem i åtr 2002 og blev valgt til formand i år 2010. Det har
været en spændende tid og udviklingen har været stor for foreningen gennem alle arene.
Kalundborgegnens Jagtforening blev stiftet d. 1 5. 1 1 .1994 efter en fusion mellem de 3 j agtforeninger,
fuby, Rørby og Kalundborg. Jeg vil gerne sige tak til den nuværende bestyrelse, men også til de tidligere
bestyrelser for et stort og flot stykke arbejde igennem arene. I har alle været med til at bringe os frem til
de

vi opnået indtil i

dag.

Vi sætter i dag et sidste punktum i historien om Kalundborgegnens Jagtforening idet vi jo om lidt
sammen med alle de dejlige medlemmer fra Høng Ørslev Solbjerg sammen skal finde et nyt fælles navn
og logo for vores nye fælles forening.
Jeg glæder mig til at vi nu endelig smelter helt sammen, og jeg glæder mig ti1 fremtiden for os alle i den

nye forening.
Processen er gået relativt hurtigt idet detjo faktisk i denne rnaned netop er et år siden at vi startede
samtaleme om fusionering. Og jeg vil sige, det har været en fornøjelse og glæde at mærke, og se den
udvikling, som samarbejdet har medført hver gang vi har været samlet til møderne bestyrelserne imellem.
Jeg vil også takke jer medlemmer fra de 2 foreninger for den positive tilgang der har været i processen

frem

til i dag.

Beslutningen om fusion er jo taget på de ordinære generalforsamlinger i efteraret, så i dag er jo en festdag
hvor vi skal finde vores nye fælles navn, logo og sætte navne på de medlemmer som skal danne
bestyrelse for den nye forening.
Vi bliver en ny stor og stærk forening og fremtiden ser lys ud.
Men husk, at det afhænger jo alt sammen af om vi som medlemmer vil gøre det til den sucses som vi
forventer.

"ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi det hele"
Lad os strrnmen kæmpe for at vores forening bliver en som alle gerne vil være en del af.

vil nu kort give en beretning om de aktiviteter som har været i regi afKalundborgegnens Jagtforening
siden sidste ordinære generalforsamling som var d. 6.10.2016.

Jeg

9.10.2Arc
27.10.2016
17.11.2016

Nak og Æd måtte aflyses grundet for ffitilmeldte.
Klubaften med knivslibning. 9 deltog heraf 3 fra sportsfiskerne.
Julebanko hos Punkt 1 i Kalundborg. 80 personer deltog og der blev spillet om

præmier for ca. 18.0001«.

8.12.2016
22.1.2017
23.2.2017
9.3.2017

Klubaften med julehygge. 12 deltagere.
Kokkejagt på Ødemark Gods.
Trofæaften som desværre blev aflyst grundet for fii tilmeldte.
Hygtejnekursus. 25 tilmeldæ. Nogle deltagere kom langvejs fra bl.a.

København og en fra Sønderjylland.
Lav dine egne grillpølser. 16 deltagere havde en god og lærerig aften.
30.3.2017
14.4.2017
Reguleringsdag i området omkring Kalundborg Havn. Vi fik skudt ca.120

forvildede tamduer.

18.4.2017
20.4.2017

Hundetræning er startet op, og der er mange tilmeldt i år.
Forårsturen gik til Løvenborg Gods. 30 personer havde en dejlig aften.

Derudover har der været undervist i jagttegn og eleverne mangler nu kun den afsluttende prøve. 6
kursister har deløget.
Jeg kan fortælle at vores kasserer Erik er blevet vagt ind i kreds 7 bestyrelse.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder heraf 4 som fællesmøder med Høng Ørslev Solbjerg Jagtforening. Det
første fællesmøde blev aftroldt d- 15.12.2015.

Vi har deltaget i Jægerrådsmøder, Kredsmøde, formandsmøder m.fl.
Vi har udgivet medlemsblad i samarbejdet med Høng Ørslev Solbjerg, og derfor har alle de planlagte
arrangementer i begge foreninger været åbne for at alle medlemmer i de 2 foreninger kunne deløge. Jeg
glædes over den udvikling som foreningerne her har taget og jeg glæder mig til fremtiden i den nye
forening.
Tak.
Beretning Kurt Olsen" Formand Høng Ørslev Solbjers Jastforening:
Endnu et år er gået og endnu en generalforsamling for Høng Ørslev Solbjerg Jagtforening er i gang.
Denne gang en lidt usædvanlig generalforsamling, hvor vi i aften skal nedlægge vores gamle forening
Høng Ørslev Solbjerg Jagtforening men også en ny start hvor vi skal starten en helt ny forening safirmen
med Kalundborgegnens jagtforening.

Foreningen er opstået som en sammenlægning mellem ØRSLEV-SOLBJERG.JAGTFORENING og
HØNG JAGTFORENING og som blev sammenlagf i 1992 og fik navnet Høng Ørslev Solbjerg
Jagtforening.

Vi har gennem årene afholdt et utal af forskellige aktiviteter, s§dning riffeUhagl, hundefæning, klub
aftner, pralemorgen, trofæaften, jagtsti, knivkursus, jagttesl og meget andet vi er særlig kendt for vores
hundetræning i Høng og har på de gode år haft over 300 hunde gennem til fræning om året.
d. 10 februar 2002 lejede vi et lokale af Sørren Olsen, Knudstrup og med mange frivillige medlemmers
hjælp, fik vi bygget et klubhus på Herslewej 15, Herslev, hvor vi i dag har klubhus og hvor vi har aflroldt
mange af vores klubaftner, Fastelavns s§dninger, pralemorgner og hundetræning.
2017 har vi også afholdt forskellig aktiviteter i HØS.

Hundetræning lydighed den fcrrste søndag i februar.
30 hunde til lydighed og 26 hunde til afslutning.
Trofæaften: 10 fremmødte men desværre kun 2 trofæer, så der var præmie
buk og årets filur buk.

til

begge, nemlig arets Danske

Riffelskydning: Tuse bjerg lagde igen Arial til pokal s§dningen og til s§dning til løbende skive. 16
deltagere og Gitte og Morten stod for grillstegning til frokost, en dejlig dag med en masse god s§dning
og en masse gemytligt drilleri.
(Banen er bestilt

til

d. 7 april2018)

Inds§dning Antvorskov kasseme er også i gang, det er naturligvis ikke kun vores medlemmer der
kommer her, men en god mulighed for alle riffeljægere at kontrollere om grejet stadig s§der som det
skal og en god mulighed for at få lidt træning med riffellen.
Flugts§dning: flugts§dningen er startet d.22 apilmed? hold og der s§des 4 steder i området, start i
Sorø så Haslev der efter Syd Vest og afslutning Kr. Stillinge d. 10 juni, vi har stolte traditioner her og
ligger normalt godt med i forhold til de andre deltagende foreninger og håber dette også kan fortsætte i
den nye forening.
Som jeg startede med at sige, så er det en lidt usædvanlig generalforsamling.
Jeg tror det er det rigtige tidspunkt at lave en sammenlægmng af foreningerne i Kalundborg kommune, 10
jagtforeninger i kommune giver ikke mening og alle har samme problemer.
Jeg havde håbet at der var flere foreninger der havde set fordelene ved sammenlægning i forhold til
bestyrelse, udvalg, frivillige hjælpere, kommunen, beboerne i kommunen og i forhold til at blive hørt i

Danmarks Jægerforbund, men nu starter vi med Kalundborgegnens Jagtforening og så må vi håbe at
andre

vil være med

senere.

Det har også været en lang rejse op til i dag med meget arbejde, mange møder og mange tanker om
hvordan vi kan binde 2 så store og så gamle foreninger, med beliggenhed i hver ende af kommunen
sarlmen, Jeg glæder mig til forhåbentligt at være en del af arbejdet og til at følge den nye forening i
fremtidens arbejde.
Jeg vil slutte af med at rette en stor tak til alle de ildsjæle, der har hjulpet stort som småt gennem årene,
uden jeg havde der ikke været nogen forening og efter nu 83 år (ØRSLEV-

SOLBJERG.JAGTFORENING startede i 1934) Mber jeg at vi nu er endnu bedre rustet i forhold
samfund der er i dag og som vi alle er den del af.
Knæk og bræk og god stiftende generalforsamling
Kurt Olsen
Formand Høng Ørslev Solbjerg Jagtforening

d.27-04-2017
Begge beretninger blev taget

4.

Fremlæggelse af de reviderede regnskaber.
Begge beretninger taget

5.

til efterretning.

til efterretning.

Indkomne forslag:
- F'orslag A: Vedtagelse af vedtægter
Spørgsmål til om der i punl«t 7 ikke skal være valg af stemmetællere på den ordinære
generalforsamlings dagsorden.
Enighed om at det føjes til den ordinære generalforsamlings dagsorden under punkt 7.
Vedtæ gter enstemmigt vedtaget.

til

det

-

Forslag B: Valg af foreningstrummer
Foreningeme har hvert deres foreningsnummer, så der skal besluttes et nyt nummer.
Bestyrelserne foreslår, at den nye forening får det nrlrnmer fra den forening hvor kassereren
kommer fra, sldet administrativt bliver lettes muligt.
Det har ikke nogen betydning for det enkelte medlem- det er kun administrativt det benyftes.
Ertstemmigt vedøget at der benyttes det foreningsnunmer fra den forening hvor der vælges en
kasserer.

-

tr'orslag C: Valg af foreningsnavn og logo
Der er indkommet 5 forslag til foreningsnavn. Nogle af dem er sammenfaldne.
- Forslag 1, Benjamin Hansen: Vest-SjæIlands Jagtforening. Skal kunne rumme flere
j agtforeninger i lokalområdet.
- Forslag 2,MaxJensen: Nordvætsjællands Jagtforening. Kan opå rumme flere jagtforeninger
i området, men er lidt mere nordlig end Vest-Sjællands.
- Forslag 3, Peter Holm Jørgensen: Nordvestsjællands Jagtforening
- Forslag 4, Preben Jespersen; Nordvestsjællands Jagtforening
- Forslag 5, Hans Henrik Madsen: Vestsjællands Jagtforening. Skal afspejle det område vi er en
del af. Sydvestsjællands Jagtforening er taget. Kalundborg, Odsherred og Holbæk er det gamle
Nordvestsjælland fra amternes tid, men vi ligger mere mod vest.
Løs debat om navnene.
Der stemmes først om alle forslagene, derefter stemrnes der igen om de to forslag med flest
stemmer, så alles stemmer er afgørende i den endelige afstemning.

Hvis der er flere forslagsstillere som vinder, trækkes der lod om præmien under prmktet
eventuelt.
Første afstemning med de tre forskellige navneforslag:

1.
2.
3.

Ves§ællands Jagtforening
Vest-Sjællands Jagtforening
Nordvestsjællands Jagtforening

Resultat af første afstemning: Afgivet 41 stemmer. Forslag 1 frk 38 stemmer, Forslag 2 fik 1
stemme og Forslag 3 f1k2 stemmer.
Dirigenten afgjorde at stemmeforskellen var så stor, at der ikke var behov for at stemme igen.

Vedtaget nyt navn

til foreningen:

@

Der er indkommet 4 forslag til logo:
- Forslag 1, Benjamin Hansen: gevir
- Forslag 2, Max Jensen: kronhjortehoved
- Forslag 3, Preben Jespersen: sneppe
- Forslag 4, Hans Henrik Madsen: Kalundborg Kommune
Løs debat om logoerne.
Første afstemning med de fire forskellige logoforslag:
Resultat af første afstemning: Forslag I fik 9 stemmer, Forslag 2 frk 3 stemmer, Forslag 3
stemmer og Forslag 4 fik 12 stemmer.

Forslag 3 og Forslag 4 gåt' med flest stemmer videre

til

anden afstemning.

Anden afstemning med de to logoforslag med flest stemmer fra første afstemning.
Resultat af anden afstemning: Forslag 4 fik 18 stemmer og Forslag 3 frk23 stemmer.
Vedtaget logo

til foreningen: Forslag

3, §Egppg.

fik

17

6.

f,'astlæggelse af kontingent for ilr 2017
På de ordinære generalforsamlinger i de to gamle foreninger er kontingenterne blevet ensrettet, og der
stilles forslag om at vedtage de tidligere vedtagne kontingeater, så der fortsættes med dem resten af20l7.

Ordinær
Junior 0-15 åx

Ungdom 16-25 tu
Senior(fbdt <1948)

Husstand
Ekstraordinær
Støtte U/jagttegn
Kursister
Direkte i DJ.

860
125
440
550
450
110
300
0
918

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

l«.
kr.

Kontingentforslag enstemmigt vedtaget.

7.

Valg af I'ormand
Opstillede: Hans Henrik Madsen
Valgt enstemmigt Hans Heffik Madsen

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Opstillede:

Erik Hauge Pedersen (lt/, Ar)
Stina Kaufmann(Yzår)
Benjamin Hansen (% år)

Kurt Olsen (1%åa)
Kim Mortensen(l %år)
Søren Thymann (Y, er)

Æle opstillede blev enstemmigt valgt.

9.

Valg af suppleanter (2 stk ), I fra hver forening.
Opstillede:
Kenny Holberg (%år)
Bjame Larsen (%å,x)
Begge opstillede blev enstemmigt valgt.

10. Valg af revisorer 2 stlc, en fra hver forening, samt 1 revisor suppleant
Opstillede til revisorer:
Gert Hansen
Michael Larsen
Begge opstillede blev enstemmigt valgt.

Opstillede til revisorsuppleant: Leif Dalsgaard
Leif Dalsgaard blev enstemmigt valgt.

11. Oprettelse af udvalg
Hundeudvalg: Benjamin Hansen, Kurt Olsen, Kim Vig Andersen, Søren Thymann og Freddy Nielsen.
Flugts§dningsudvalg: Max Jensen og Freddy Nielsen.
Riffeludvalg: ingen interesserede pt.
Nyjægerudvalg: Evt. Erik Hauge Pedersen (dog uden at han var tilstede og kunne acceptere), Benjamin
Hansen, Kenny Holberg og Freddy Nielsen.
Klubhus/arealudvalg: Kurt Olsen, Kim Mortensen og Hans Henrik Madsen.
Bueudvalg: Christian Andersen og Claus Kristensen.

12. EvL
Kurt Olsen udleverede vin-gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer fra F{øng Ørslev Solbjerg
Jagtforening: Max Jensen, Gitte Langhoffog Preben JespersenHans Henrik Madsen udleverede vin-gaver
Jagtforening: Kim Vig Andersen.

til det afgående

bestyrelsesmedlem fra Kalundborgegnens

Spørgsmål til om der fremover vil være tilmelding til arrangementerne, så de kan aflyses hvis der ikke er
deltagere nok. Hans Henrik svarede at der som udgangspunkt vil være tilmelding til alle arangementer.

Forslag om at det nye samlingssted ikke kaldes klubhus med

i stedet foreningshus.

Stina opfordrede til at man henvender sig til hende hvis man ikke er tilneldt sms eller mail. Kan
tilmeldes på hjemmesiden eller til mail: stinahk@grnail.com
Hans Henrik takkede for valget som formand for den nye forening. Han henstillede til at medlemmeme
altid bare kommer og siger til, hvis der er noget de undrer sig over eller ønsker svar på. Det er to
foreningers traditioner der skal smeltes sanlmen, så der kan nemt opstå spørgsmåI.
Hans Henrik nævnte desuden at det er Jagtforeningens ønske at finde enjordbesidder hvor der kan skabes
nye rammer for vores jagtforening med klubhus, s§defaciliteær o.lign. Hvis der er nogen som har
kendskab til et sted der kunne være aktuelt så må de endelig henvende sig til bestyrelsen.
Hvis der er nogle medlemmer som sidder med ønsker og id6er til arrangementer, så er de altid meget
velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.
Hans Henrik takkede Kurt for hans tid som formand i Høng Ørslev Solbjerg Jagtforening og for
samarbejdet omkring fusionen. Klapsalve til Kurt for hans store arbejde.
Snak om at det ervigtigt, at vi deltager i arrangementer i både den ene og anden ende af kommunen, så vi
får lært hinanden at kende og får et godt sammenhold i foreningen.
Hans Henrik takkede Gert for hans dirigentføring med en vin-gave.

Referent §tina Kaufmann

f."t/4/a,ørr"
Dirigent Gert Hansen

ø,/årz/h*/
Formand Hans Henrik Madsen

