
 

 

Jagtselskabet Storskoven 

Generalforsamling 21/1 2023 

Referat 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning  
3. Regnskab for 2022 
4. Forslag til budget for 2023 
5. Forslag til jagtplan  
6. Forslag til justering af vedtægterne  
7. Forslag til justering af Regler for Jagtafvikling  
8. Valg af bestyrelse og én suppleant 
9. Valg af to revisorer og én suppleant.  
10. Indkomne forslag.  
11. Eventuelt 

 

Til stede ved generalforsamlingen var: Henrik, Claus, Peder, Lars, Knud Erik, Jan Erik, Thorkil, Peter, Søren, 

Christian, Jens, Poul Henning, Michael, Jan, Bent, Flemming 

Fraværende: Steen, Jakob  

 

1. Valg af dirigent 

Claus valgtes som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Jan Erik valgtes som 

referent. 

 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning er vedlagt som bilag. 

Der har ikke været udskiftninger af medlemmer i nu 2 år. Sæsonen heldigvis ikke præget af Covid. En speciel 

tak til Michael og Bent for deres store arbejde. I løbet af sæsonen har der deltaget 89 gæster.  

Formanden udtrykte en særlig stor tak til Grethe for hendes uvurderlige indsats for konsortiet og et stort 

tillykke med 30 års jubilæet.  

Thorkil tog ordet og videregav et stort tak til bestyrelsen og dens formand. 

Der var ingen bemærkninger i øvrigt, og formandens beretning blev godkendt. 

 



 

 

3. Regnskab 2022 

Jan gennemgik regnskabet.  

Der har i sæsonen været en ekstraordinær udgift på ny jagtvogn på 22.000 kr. Generel en udgiftsstigning på 

10%, bla til foder (voksefoder). Diesel og mad med tilsvarende stigninger. Sæsonen ender med et underskud 

på ca 30.000 kr. 

Regnskabet blev vedtaget. 

 

4. Budget for 2023 

Jan gennemgik budget for 2023.  

Kontingentet er fastsat til 22.000 + 1.500 kr. til jagtvogn. Ved dette kontingent og overholdelse af budget 

kommer vi ud med et overskud i 2023 på ca. 20.000 kr., hvilket blev accepteret af medlemmerne. 

Der var i øvrigt ingen bemærkninger til kasserens gennemgang og budgettet blev godkendt. 

 

5. Forslag til jagtplan 

Henrik fremlagde den nye jagtplan. Knud Erik spurgte ind til gæstepladser. Der er 4 gæstepladser pr mand på 

et år, ved den sidste jagt er det først til mølle. Det er i sig selv ikke et mål at nå 30 jægere pr. jagt hvis der fx 

er ”ubrugte” gæstepladser. Den dag hvor man har hjælpetjansen, har man ingen gæsteplads.  

Lørdagsjagten d. 7.10 blev ændret til en fredagsjagt d. 6.10. Medlemslisten, med angivelse af hvilke dag man 

ikke har gæst med, vil bliver udsendt senere. 

Jagtplanen blev herefter vedtaget. 

 

6. Forslag til justering af vedtægter 

De af bestyrelsen foreslåede ændringer blev godkendt. 

 

7. Forslag til justering af regler for jagtafvikling 

Thorkil anførte en inkonsistens i de nedskrevne regler. Det blev slået fast, at der må nedlægges bukke i 

Kræmmerhaven uden de restriktioner som er gældende i Storskoven 

Priser på dåvildt blev diskuteret og det blev anført, at prisen for dåvildtet er den pris som er gældende hvis 

man køber en trykjagt på godset. Der var ikke stemning for at lægge et større pres på godset hvad angår 

prisen. 

 

8. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant 

Siddende bestyrelse har accepteret genvalgt og blev valgt. 



 

 

Som suppleanter fortsætter Peter som 1. suppleant og Jens som 2. suppleant.  

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

Søren M og Jan Erik fortsætter som revisorer og Knud Erik som revisorsuppleant. 

 

10. Indkomne forslag 

Ingen. 

 

11. Eventuelt og orientering 

Jens oplyste at Mogens Lauritsen er alvorlig syg og at han derfor ikke fremadrettet kan varetage hjemmeside 

og jagtjournal samt årsbog.  

Det blev forespurgt om nogen kunne / havde lyst til at overtage disse opgaver. Hvad angår årsbogen meldte 

Jens sig til den opgave.  

Der blev advokeret for at alle kommer på selskabets Facebook side, der er en lukket side. Claus er 

behjælpelig hvis man ønsker hjælp til anonym oprettelse på FB. Fremadrettet kan FB siden måske overtage 

hjemmesiden. 

 

11. Mødet hævet 

Dirigenten hævede herefter mødet kl 15:00 

 

21. januar 2023 

Referent Jan Erik Henriksen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Efter generalforsamlingen (input fra Henrik) blev der afholdt et kort bestyrelsesmøde i Ulstruphus: 

 

Konstitueringen: 

Henrik Bolting – formand 

Claus Fontenay – næstformand  

Jan Grevelund – kasserer 

Lars Christensen – sekretær  

Peder Nissen  

 

Andet: 

Lars gennemgår selskabets forretningsorden for evt. justeringer, så den er klar for godkendelse til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Henrik indkalder til snarligt bestyrelsesmøde (slut februar/start marts), hvor bla. kommende arbejdsdage 

skal planlægges.  

Suppleanter er inviteret med. 

 


