
 

 

 
 
 
 
 
Hørsholm & Omegns Jagtforening 
 

 
 

Referat fra Generalforsamling  
Tirsdag 23. januar 2018  

19:00-21:00 
Generalforsamling afholdt på Usserød skole 

Fællesspisning fra kl.18:00-19:00 
 

Mødedeltagere: 

 
Formand:Peter Windfeld (PW) 
Næstformand:: Klaus Hjelm (KHJ) 
Kassérer: Sven Hoe-Hansen (SHH) 
Bestyrelsesmedlem: Kent Rasmussen(KR) 
Bestyrelsesmedlem: Jakob Edelfeldt,(JE) 
Bestyrelsesmedlem: Flemming Lundquist 
Bestyrelsesmedlem: Klaus Petersen 
Bestyrelsesmedlem: Ole Smedegaard (OS) 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Kragh(HK) 
Bestyrelsesuppleant: Vacant 
Bestyrelsesuppleant: Vacant 
 
Grønt Råd: Flemming Eilsøe 
DJ Hørsholm:  Thommy Hoe 
 

Fraværende/afbud:  
 

Mødet slut  

Bemærkning  

 Referat v/ Flemming Lundquist 
 
 

 
Dagsorden: 

 
 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Regnskab og budget til godkendelse 
4. Indkommende forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg 
7. Eventuelt 

 
 



 

 
 
 
 
Dagsorden punkt 1: Valg af dirigent 
 Flemming Eilsø vælges som dirigent    

 
Bemærkninger  

Ingen 
  

 
Dagsorden punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden 
Sagsfremstilling 
 

 
Formanden fremlægger beretningen. Formandens beretning blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
Kommentar: 
 
Eigil spørger ind til riffelskydning og Ole Smedegaard fra bestyrelsen svarer, at 
vi ikke har noget riffeludvalg mere efter ændring af HHK. 
 
Eigil ønsker gerne, at vi er mere synlige på Hanebjerg som de andre foreninger 
der skyder der. De hverver medlemmer fordi de er synlige. Vi bør have noget 
materiale omkring vores forening så vi også er synlige. 
 
Synspunktet er taget til efterretning. 
 

Bemærkninger  
Beslutning  
 
 
Dagsorden punkt 3: Regnskab og budget til godkendelse 
Sagsfremstilling  

Svend Hoe omdeler regnskab og budget, og gennemgår det efterfølgende. 
 
Spørgsmål: 
Der spørges ind til hvad vi skal med de penge vi har. 
 
Pengene skal bla. bruges til miljømæssig oprensning af arealerne ved Sjælsø. 
Vi ved endnu ikke hvor meget det kommer til at koste. Dertil skal vi have penge 
til materiel da det nuværende er godt brugt.  
 
Det er bestyrelsens holdning, at det samtidig er en sund og fornuftig disposition, 
at have en reserve til uforudsete udgifter samt til omkostninger i andre udvalg og 
aktiviteter. 
 
Regnskab og budget godkendes. 
 

Bemærkninger  
Beslutning  

 
 
 
 
 



 

 
 
  

Dagsorden punkt 4: Indkommende forslag 
Sagsfremstilling  
Bemærkninger 
 

 
Forslag 1. 
Carsten Hedegård, fremlægger sit forslag. 
 
Udvalgsformand for foreningsjagterne Jens Hansen forklarer: 
 

• Den nuværende tilmeldingsprocedure, form og indhold, samt 
deltagerantal er videreført stort set uændret, siden jeg overtog depechen 
fra  Steen W Jensen. Noget kan muligvis ændres, men i så fald bør det 
gøres indefra, således at de, der vil udvide deltagerkredsen eller på 
andre måder ønsker ændringer, selv kan være med til at forestå og tage 
ansvar for disse 

• Deltagerantallet 20 er passende til de revirer vi råder over i øjeblikket.  
• På Foreningsjagterne lægges vægt på den individuelle og kollektive 

sikkerhed. Deltagere, som tilmelder sig alle 3 jagter, foretrækkes ud fra 
den betragtning at ”øvelse gør mester” – altså også på sikkerhedssiden. 
Ved at fordele pladserne imellem flere deltagere på tilfældige jagter, går 
såvel ovenstående som fællesskabstemningen og det måske deraf 
følgende sammenhold fløjten. 

• Den evt. økonomiske gevinst finder jeg mindre væsentlig. Vi driver ikke 
foreningsjagter for at tjene penge til foreningen. Desuden går 
Indtægterne ikke op som skitseret af forslagsstiller, da de indbetalte 
beløb dels kommer deltagerne til gode i form af deltagelse i sweepstake, 
morgenbitter og afslutningsfrokost - og dels bliver brugt på små 
erkendtligheder til vore jagtværter. 

• Administrationsbyrden er i forvejen rigelig, så man skal være varsom 
med at skamride ”sine heste” – vi kan også kalde dem frivillige og 
ulønnede medarbejdere 

• Jens nævnte, at det reelle deltager antal stemmer godt overens med 
antallet af pladser. Det er ikke antallet af pladser, der skulle være 
grunden for tilmeldingsprocedure 
 

 
Forslag 2. 
Miguel Christensen.  
1.Informationsflow. 
2.Medlemsblad 
3.Hundetræning. 
 
1.Informstionsflow, Der nedsættes en gruppe for at få bugt med den træge 
tilgang til vores it system. 
 
2.Medlemsblad. Bestyrelsen er positiv overfor at der laves et medlemsblad 2 
gange årligt, dersom en gruppe kan samles og gå i gang med redaktions og 
sponsorarbejdet. Udvalget refererer til bestyrelsen. Miguel ønsker at være en del 
af et sådan udvalg. 
 
Det blev bemærket, at omkostninger ved fysisk omdeling er meget høje og 
derved grunden til, at foreningen oprindeligt stoppede med omdelt blad. 
 
Vi kan evt. bruge medlemsnettet hos DJ til at informere med. 
 



 

 
 
3.Hundetræning. 

Spørgsmål: HOOJ har hundetræning som en direkte aktivitet i klubben. Denne skal 
være kontinuerlig, dvs. at der skal være hold der træner hvalpene fra start til slut. 

Jakob svarede på spørgsmålet: 
 
Det ville vi meget gerne. Vi har dog stadig en meget lille og 'ung' trænerstab som 
i forvejen bruger rigtig mange søndage på træningspladsen. Så indtil 
trænerstaben bliver forøget må vi nøjes med de tilbud der er. 

Spørgsmål: Den nuværende metode, hvor hold i sommeren pludselig slutter omkring 
den 01.10 med, at den ansvarlige ”skal på jagt” holder ingen steder. Vi har medlemmer, 
som kommer med ret sag, og yderligere mener, at de har betalt 150 kr. ? 

Jakob svarer: Dette er ikke korrekt. Jvf nyhedsbrev af 27/9-2017 fremgår det at 
det var grundet frameldinger fra kursister, at vi valgte at holde før tid. Denne 
beslutning blev taget i samråd med underviserne.    
 
 
Forslag 3. 
Karin Wilson. 
Karin er ikke fremmødt så hendes forslag tages ikke op. 
 

Beslutning 
 

 

 
 

Dagsorden punkt 5:  Kontingent 
Sagsfremstilling Kontingent blev behandlet under fremlæggelse af regnskab og budget og blev 

godkendt under dette punkt. 
 

Bemærkninger 
 

 

Beslutning  
 
 
 

Dagsorden punkt 6: Valg 
Sagsfremstilling • Peter Windfeld er på valg, ønsker genvalg og vælges som formand. 

 
• Svend Hoe er på valg og ønsker ikke genvalg. Arnt Harsmann vælges 

som ny kassér. 
 

• Ole Smedgaard er på valg og ønsker genvalg. Valgt. 
 

• Kent Rasmussen er på valg og ønsker valg. Valgt 
 

• Flemming Lundquist er på valg da han tog Niels Thranes post i 
bestyrelsen. Flemming ønsker genvalg. Valgt. 

 
• Valg til suppleant, Henrik Tønnesen 
• Valg til suppleant, Miguel Christensen 

 



 

 
• Revisor. 
• Begge revisorer: Stig Brynel og Erik Jensen ønskede genvalg. Valgt. 

 
Bemærkninger 
 

 

Beslutning  
 
 

Dagsorden punkt 7:Eventuelt 
Sagsfremstilling Miguels forslag vedr. pølser og hygiejne. 

Svar fra Peter. De der kommer til at hjælpe til i Tutten i den kommende sæson 
vil få instruks ift. hygiejne når man har vagt. Vi har nu rindende koldt vand og 
varmt vand kan vi få via el-keddel. Der er fortsat stemning for pølser og vi 
tænker at afprøve interessen for pariser-toast. 
 
I salen blev der ønsket en hjertestarter på Sjælsø. Vi undersøger muligheden for 
dette. 
 
Her efter blev der uddelt diplomer til jubilarer. 
 

Bemærkninger 
 

 

Beslutning  
 
 
 

 
Referent: Flemming Lundquist 
 
 
 
 
 


