
Nørre Snede Jagtforening 

Dagsorden generalforsamling onsdag d. 7. november 2017 

  Dagsordens punkt Referat 

1. Velkomst.  
Valg af dirigent og 2 

stemmetællere 

Velkomst ved formand Leif Thykjær.  
 
Der var 26 fremmødte. 
Kaj Knudsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere 
at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet efter 
vedtægterne.  
 
Jens og Jonna Knop blev valgt som stemmetællere 
 

 

2. Beretning om foreningens virke 
siden sidste generalforsamling 

  

Leif Thykjær fortalte om foreningens virke.  
 
Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 
 

3. Fremlæggelse af revideret års 
regnskab til godkendelse  

 

Ivan Hyldborg fremlagde de reviderede regnskab.  
 
Ivan oplyste at foreningen efter regnskabsårets afslutning 
har modtaget 15.000 kr. fra Hærvejsløbet, samt knap 57.000 
kr. fra Præriefesten. 
 
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen efter en 
spørgerunde. 
 

4. Kort orientering fra Skydebanerne. 
v. Tage Breinbjerg, Kaj Knudsen og 

Ivan Hyldborg. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tage Breinbjerg orienterede fra riffelbanen.  
Der kommer ikke så mange lokale og skyder længere. Særligt 
i juni og august har skydningen ikke kunnet oppebære 
udgifterne.  
Der har dog været et lille overskud alt i alt til Skydecenterets 
kasse. 
 
Kaj Knudsen orienterede fra Højderyggens Skydecenter. Der 
er generelt en god stemning på banen. Der er lavet et 
kæmpe arbejde med at lave den nye sportingbane som nu er 
færdig. 
Det er gået godt med at finde folk til at hjælpe. 
 
Ivan Hyldborg oplyste at han og Verner Friis arbejder på at 
have så stort et hold af hjælpere, at hver hjælper ikke 
behøver at være på banen mere end 2-3 gange på en sæson. 
Der er brugt mange penge på etableringen af den nye 
sportingbane. skydecenteret søger midler fra 



Skydebanerne fortsat skydebanepuljen og fra Tuborg fonden til nye kastemaskiner 
til jagtbanen, hvor alle maskiner trænger til udskiftning 
grundet slitage. 
 

5. Indkomne forslag. 
Der er ikke modtaget forslag til 

dagordenen 

Ingen 

6. Fastsættelse af kontingent for 
2019. 

 

Der var stemning for uændret kontingent i 2019. Vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: 

Niels Christian Poulsen- modtager 
genvalg 

Leif Thykjær – modtager genvalg 
Hans Jørgen Jensen- modtager 

genvalg 

Ivan Hyldborg foreslog Jens Skødt Christensen til 
bestyrelsen. Jens Skødt har accepteret at modtage valg. 
Der var således kampvalg, med skriftlig afstemning. 
Hvert medlem kunne max skrive 3 navne på stemmesedlen. 

 
- Jens Skødt Christensen modtog 19 stemmer. 
- Niels Christian Poulsen modtog 5 stemmer. 
- Leif Thykjær modtog 24 stemmer. 
- Hans Jørgen Jensen modtog 23 stemmer. 

 
Valgt til bestyrelsen er således: 
Jens Skødt 
Leif Thykjær 
Hans Jørgen Jensen 
 

 

8.  Valg af suppleanter (vælges for 1 
år ad gangen) 

På valg er: 
Heine Nielsen – genvalg? 

Kaj Knudsen – modtager genvalg 

Begge suppleanter blev genvalgt 

9.  Valg af revisor 
Vælges for 2 år 

På valg er: 
Jacob Thykjær  

Jacob Thykjær blev genvalgt som revisor 

10. Valg af revisor suppleant (vælges 
for 1 år ad gangen) 

På valg er: 
Carsten Thomsen 

Carsten Thomsen blev genvalgt som revisor suppleant 

11. Valg til Højderyggens bestyrelse 
Vælges for 2 år  

På valg er: 
Verner Friis 

Jimmy H. Pedersen  

Verner Friis blev genvalgt. 
Jimmy H. Pedersen ønskede ikke genvalg. 
Jens Skødt Christensen modtog valg til posten. Der var ikke 
andre kandidater. 
Jens Skødt Christensen valgt. 
 

12. Valg af fanebærer 
Leif Thykjær- modtager genvalg. 
Valg af fanevagt – på valg Verner 

Mosegård 

Genvalg til fanebærer Leif Thykjær, fanevagt Verner 
Mosegaard og  
 
 



Valg af suppleant til fanen 
På valg Arne Mortensen 

suppleant til fanen Arne Mortensen. 

13. Eventuelt Der var forslag til fremtidigt arrangementer: Tur til 
Børsmose for at høre hjortebrøl. 
Tur til Sten Breits trofæsamling og skydeanlæg. 
 
Heine oplyste at Hærvejs cykelløbet løber af stablen den 23. 
juni 2018. At der bliver en ny landevejsrute på 70 km. der 
starter i Nørre Snede. 
 
Der var en livlig diskussion om brugen af landsby app en. 
Preben foreslår at der fremtidigt på foreningens jagter skal 
fremvises 3 skydekort. 
 
Der blev gjort opmærksom på behovet for hjælpere til 
hærvejsløbet og Præriefesten.  
 
Preben Knop kunne oplyse at der faktuelt var 27 vagter der 
var blevet dækket af bestyrelsen. 16 vagter blev dækket af 
bestyrelsens familie. Kun 7 vagter blev dækket af andre fra 
foreningen. 

 

 

Efter generalforsamlingen var der kåring af den flotteste danske buk fra 2016 og flotteste danske hjort fra 

2016. 

Der var 6 bukke til afstemning. Niels Christian Poulsen vandt vandrepokalen for flotteste buk, med en flot 6 

ender skudt i Borris. 

Der var 2 danske hjorte til afstemning. Heine Nielsen vandt vandrepokalen for flotteste hjort, med en flot 

14 sprosset hjort, skudt i Hygild. 

Derefter var der uddeling af jubilæumsnåle og diplom. Lars Henrik E. Rasmussen modtog 25 års diplom. 

Jens Peter Jensen skulle have 60 år diplom, men kunne desværre ikke være tilstede. Han vil få sit diplom 

udleveret derhjemme. 


