
Dragør Strandjagtforening 

Referat generalforsamling 8/3-2019. 

 

Nedenfor er referat skrevet ind i dagsorden fra mødet med kursiv.  

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent.  

- Arne Holten 

 

2. Beretning ved formanden. 

- Der blev holdt et minuts stilhed for at ære de som har forladt os i det forgangne år. 

- En gennemgang af årets aktiviteter, med de fast som flugtskydning, bingo, 

fiskekonkurrence, fastelavn, standerhejsning ect. 

- Andet foredrags aftenen om jagthundens fodring/pleje samt førstehjælp. 

- Hvad er bestyrelsen ellers involveret i: 

o  Dragør Vandaktivitet, som er et overordnet samarbejdsorgan for de foreninger 

der benytter sig af vandet i og omkring Dragør. 

o DGI løbende dialog angående aktiviteter. 

o Jægerråd. 

o Dialog med haven, og vi kan forvente en prisstigning på prampladser i 2019, da 

denne ikke er blevet reguleret i en årrække. 

- Jagten på stranden har været afviklet i god ro og orden. Hvilket er glædeligt, da vi kun 

har arealerne til låns. 

- Der blev opfordret til at medlemmerne benytter de kursus muligheder der er gennem 

forbundet, samt at man var meget velkommen til at komme med forslag til aktiviteter. 

 

3. Orientering fra repræsentanter i div. udvalg/råd 

- Havnen. 

o Arne Holten berettede om driften på havnen. 

- Naturpark Amager. 

o Arne Holten orienterede om kommende projekter med nye adgangsveje til 

Vestamager fra land og vand, og umiddelbart var der ikke nogen aktiviteter der 

ville få indflydelse på vores aktiviter. 

- Jægerråd. 

o Henrik Legaard orienterede om at man ikke længere skal udligne strandkortssalg 

mellem de 3 foreninger, men at hver enkelt forening beholder de penge der 

sælges strandkort for, og disse penge er øremærket til vildtpleje. 

- Vildtplejeudvalg. 

o Der bliver indkøbt 4 skadefælder som medlemmerne kan låne. Henvendelse ved 

lån af fælde rettes til Tommas. 

o Udskiftning af andereder. Der er bestilt 10 ducktubes som skal opstilles for at 

skabe bedre ynglemuligheder for vores lokale ænder på stranden. 



 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

- Regnskab er gennemgået og godkendt af revisorerne Jan L. og Jan P, og godkendes af de 

fremmødte på generalforsamlingen. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

- Der var lidt debat omkring dette, skulle kontingent nedsættes grundet foreningens gode 

økonomi, men det blev besluttet at kontingentet fastholdes. 

 

6. Valg ifølge lovene. 

- Formand blev genvalgt. 

- Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

o  Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg, men 2 bestyrelsesmedlemmer 

(Jacob og Bertel) har desværre måtte meddele, at de træder ud af bestyrelsen. 

Frank Nielsen har sagt ja til at går fra suppleant til bestyrelsesmedlem. Jan Lek 

Larsen træder ind på den ledige suppleantpost. Bestyrelsen foreslog at Steffen 

Frank træder ind i bestyrelsen på den ledige post, hvilket blev godkendt af de 

fremmødte. 

- Valg af suppleant. 

o  Jan Lek Larsen blev valgt til den ledige post. 

- Valg af revisorer. 

o Jan L. og Jan P. fortsætter 

- Valg af flugtskydningsudvalg 

o Fortsætter uforandret. 

- Valg af vildtpleje udvalg 

o Fortsætter uforandret. 

 

7. Indkomne forslag. 

- Der var stillet et forslag om at foreningen skulle melde sig ud af Danmarksjæger 

Forbund. Det fremsendte forslag blev fremlagt for de fremmødte, hvor efter det kom til 

afstemning. Dette resulterede i, at alle de fremmødte stemte for, at vi forbliver 

medlemmer af Danmarks Jægerforbund. 

  

8. Eventuelt. 

- Utilfredshed med at Kofoedsenge er blevet mere tilgængelig for offentligheden via 

gangbro før klaplåge. 

- Bestyrelsen roste jan L. for sin sang til fastelavnsrytterne. 

- Billeder og andre gaver skænket i forbindelse med foreningens jubilæum, hvorfor 

kommer de ikke ud i lokaltet? 

 


