
 

 

 
 
 
 
Generalforsamling i Sydjydsk Buejægerlaug 2023 
 
Indbydelse til generalforsamling i Sydjydsk buejægerlaug søndag d. 26. 
februar 2023. 
 
Der startes med spisning – forplejningen er afhængig af antal tilmeldte - kl. 12.00 og derefter 
generalforsamling.  
 
Foreningen er vært for dagen. Tilmelding til Anders senest mandag d. 20. februar. Tlf. 42743223. E-mail 
engmester@hotmail.com Det er vigtigt aht. bespisningen. 
 
Dagsorden: 
- Valg af dirigent 

- Formandens beretning 

- Kasserens beretning 

- Valg af bestyrelse. På valg er:  Ronnie Bladt, Jan ”Bertel” Berthelsen og Jimmi Hornstrup som ønsker at 

udtræde udenfor periode. Anders Christensen som ønsker også at udtræde af bestyrelsen udenfor periode, 

men vil dog forblive tilknyttet og hjælpe ny kasserer ind i arbejdet. 

- Valg af suppleanter. På valg er: Egon Bøttker. Endnu en suppleant mangler. 

- Valg af revisor. Verner Olesen har trofast passet dette hverv i mange år, men ønsker at stoppe. Derfor 

efterspørges også en ny revisor. 

- Snak om foreningens fremtid. Der er stort behov for nye kræfter som har lyst og energi til at være med til 

at drive foreningen og dens aktiviteter. 

- Indkomne forslag: 

Nye vedtægter til godkendelse. Bestyrelsen foreslår at SJBL fortsætter som selvstændig 

buejagtforening, uden tilknytning til hverken DJ eller FADB, men stadig under navnet Sydjysk 

Buejægerlaug, SJBL, efter overenskomst med FADB. Forslag til nyt sæt vedtægter vedlagt 

indbydelsen. Til kommentering/godkendelse på GF. 

- Øvrige skal være fremsendt til bestyrelsen, senest 2 uger inden generalforsamlingen, dvs. senest 12. 

februar. 

- Eventuelt 

 
Mht. valg til bestyrelse, suppleanter eller revisor:  Som det kan ses af ovenstående, er der god mulighed for 
at komme med i bestyrelsen og få indflydelse på foreningens fremtid. Hvis man er interesseret i at stille op, 
bedes man meddele dette til bestyrelsen hurtigst muligt. 
 
 
Det er vigtigt at meddele ændringer i telefonnr, adresse samt e-mail til kasserer Anders Christensen på e-
mail engmester@hotmail.com 
 
 
Med Venlig Hilsen  
Bestyrelsen 

 


