
 

 

 
 
 
 
Referat SJBL Generalforsamling 27-02-2022 
 
  
 
 
Henrik bød velkommen til den 34. generalforsamling i SJBL og startede med første punkt; valg af 
dirigent.  
 
Her blev Bo valgt, og han overtog herefter, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. Han spurgte herefter om der var nogen af de tilstedeværende som ikke var 
stemmeberettigede. Det blev konstateret at der var 2 gæster med, som ikke havde taleret eller 
kunne deltage i afstemninger. 
 
Herefter blev Anders valg som referent. 
 
Bo overdrog ordet til Henrik, som aflagde formandens beretning – vedhæftet som bilag. Henrik 
gennemgik 2021’s aktiviteter og bad alle om at skåle for Egon og hans store arbejde for foreningen. 
Henrik sluttede af med at meddele at han trækker sig i utide som formand for SJBL pga. personlige 
angreb fra FADB.  
 
Herefter aflagde Anders kassererens beretning. Der har været lidt udsving i nogle af posterne pga. 
Coronanedlukningen. Bl.a har der igen i 2021, ikke været afholdt klubjagt for deltagere på 
arbejdsdage. Derfor er der et lidt større overskud – på godt 31 tusinde kr. Anders konstaterede at 
hvis der havde været afholdt klubjagt, ville overskuddet have været tæt på nul. Kassebeholdningen 
pr. 31-12-2021 er på knap 104 tusinde kr – årsregnskabet ligeledes vedhæftet som bilag. 
 
Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Jimmi og Anders som begge modtog 
genvalg som fredsvalg. Herefter valg af suppleanter. På valg var Egon og Ole som begge modtog 
genvalg som fredsvalg.  
 
Valg af revisor: Verner blev genvalgt. 
 
Herefter præsenterede Bo de 2 efterfølgende punkter på dagsordenen: Snak om foreningens 
fremtid samt efterfølgende afstemning om fremlagt forslag om at overføre SJBL’s midler og 
materialer til en nydannet forening – Sydjyske Buejægere. 
 
Anders kom med oplæg til debat: Det har i de sidste par år været diskuteret om buejagtens fremtid 
er bedst tjent ved at være organiseret under FADB eller DJ. Det er der mange argumenter omkring! 
SJBL’s bestyrelse mener dog at DJ vil være bedst til at varetage buejagten og foreslår derfor at 
SJBL’s aktiviteter flyttes ud af FADB regi og ind under en ny forening som er dannet: Sydjyske 
Buejægere, som er etableret som en uafhængig buejagtforening.  
 
Morten og Rasmus spurgte til vedtægter for den nye forening. Anders forklarede at de er baseret på 
DJ’s standardvedtægter for lokalforeninger, men ”renset” for tilknytning til DJ. Evt. organisering 
under DJ samt evt. sammenlægning med Askov-Malt jagtforening, vil blive afgjort senere på 
generalforsamling. Jimmi oplæste vedtægterne – vedhæftet efter dette referat. 
 

 



 

 

Hans spurgte til, hvorfor bestyrelsen ikke ønsker at være organiseret under FADB længere. Anders 
svarede at det ikke handler om fravalg af FADB, men om tilvalg af DJ. Bestyrelsen mener at 
buejagtens interesser vil blive bedst varetaget af DJ.  
 
Rasmus spurgte til, hvad evt. organisering under DJ vil betyde for medlemstallet – DJ kontingent er 
betydeligt dyrere end SJBL’s kontingent. Dette blev debatteret. Hvis man i forvejen er medlem af en 
DJ lokalforening, vil B-medlemskab af Askov-Malt koste ca. 54 kr om året.  
Morten ønskede følgende taget til referat: Det er hans opfattelse at overførsel af SJBL’s midler til ny 
forening, er at opfatte som en de-facto nedlæggelse af SJBL uden at iagttage reglerne her for. 
 
Morten spurgte om bestyrelsen har fået juridisk bistand i om forslaget. Anders meddelte at 
bestyrelsen i den nye forening har fået rådgivning af DJ’s jurist. 
 
Morten anbefalede bestyrelsen at trække sig. 
 
Da der ikke var flere indlæg, blev der afholdt afstemning om forslaget. Rasmus og Marius forestod 
stemmeoptællingen. 
 
Resultat: 12 stemmer for. 1 stemme imod. 1 blank stemme. 
 
Bo konstaterede at forslaget var vedtaget med overvældende flertal. 
 
Næste punkt var debat om, hvorvidt der fortsat skal holdes klubjagt for deltagere ved arbejdsdage. 
Anders har foreslået punktet da han mener at en udgift på 20-30.000 kr er meget ift. foreningens 
indtægter, og mener derfor at det ikke kun skal være bestyrelsen som vedtager dette. Det bør 
afstemmes med holdningen på generalforsamlingen. 
 
Arne og Calle mente at man kunne overveje en dagsjagt i stedet for flere dages jagt. 
 
Jønne mente at det må være noget som bestyrelsen kan aftale fra år-til-år – om det er relevant og 
om der er midler til det. 
 
Morten mente ikke at det er relevant jf. foregående punkt på dagsordenen. 
 
Rasmus mente ikke at klubjagter skal afholdes. Marius er enig – det er ikke rimeligt når det kun 
kommer medlemmer med jagttegn til gode. 
 
Bo konstaterede at emnet nu er diskuteret og at det ikke er emne for afstemning. Det vil være noget 
som bestyrelsen kan forholde sig til. 
 
Sidste punkt er eventuelt: 
 
Morten bemærkede at han har bedt om at få tilsendt SJBL bestyrelsesmødereferater for de 2 
seneste år, men ikke har modtaget noget. 
 
Hans spørger til, hvordan det kommer til at fungere med den nye forening. Vil SJBL medlemmer 
blive overført, hvordan med adgang til 3D banen osv. 
 
Anders svarede at medlemmer ikke vil blive automatisk overført. Man skal aktivt melde sig ind. 
Diverse info vil blive offentliggjort på Face Book samt ved opslag i klubhuset.   
 
Rasmus foreslog at bestyrelsen i den nye forening afholder åbent bestyrelsesmøde så 
interesserede kan deltage. 
 



 

 

Bo sluttede af med at bede alle om at rejse sig og råbe 3 x hurra for Henrik, for hans store indsats 
for foreningen. 
 
 
Venlig Hilsen 
Anders 
 
 
Bilag 1: Formandens beretning 2021 
Bilag 2: Årsregnskab 2021 
Bilag 3: Vedtægter for Sydjyske Buejægere 


