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Referat generalforsamling den 25/1 2022 ,Kl. 1930,  Danhostel , Strandvejen 1, Oksbøl 

Pkt. Emne Debat Beslutning 
1  

 
Valg af dirigent 
 
 
 
 
 
 

Der var mødt 27 medlemmer 
 
Bjarne Christiansen 

 
 
Valgt med klapsalver 

2 Valg af skriftfører 
 
 
 

Calle Tøtrup blev foreslået Valgt med klapsalver 

3 Formandens  beretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Formandsberetning 
2021 
Det har været et kort år, og jeg skulle lige bruge 
par dage eller mere  
for at finde ud af ”dagligdagen” i foreningen. 
 Det første vi skulle arbejde med - kom da 
Brian meldte ud –  
 at han   ville stoppe al aktivitet i klubhuset,            
Vi måtte gå i tænkeboks for at finde en ny løs-
ning. Det blev så Vagn Justesen der sagde ja til 
at overtage det job. Vi byder ham velkommen – 
og håber han bliver glad for det. 
 Nu har han fået sig indrettet, så det passer til 
ham, så han er klar  til at modtage os alle.  I den 
forbindelse har vi også fået installeret alarmer 
på klubhus og  containeren.      
2.    Vi har i 2021 haft lejet banen ud til pri-
vate /firmaer/  og foreninger – ca 80 personer 
– det er flere end sidste år – så det glæder vi 
os over.  Nu har vi 158 medlemmer - det er lidt 
flere end sidste år    nogen har meldt sig ud – 
af forskellige årsager – og nye medlemmer er 
kommet til –  både fra Oksbøl og omkringlig-
gende jagtforeninger.     
3     Vi skulle have en ny webmaster – og det job 
har Vagn Justesen  påtaget sig sammen med 
Jonas Simonsen. Det er vi meget glade for      
De har lovet at holde siden opdateret, så hvis I 
opdager fejl eller  mangler - eller har forslag til 
indhold, så kontakt en af dem.  Jeg vil opfordre 
Jer til gøre brug af siden, da alle nyheder og 
 aktiviteter vil blive lagt op den.  Ud over de 
sædvanlige tiltag, har vi i 2022 lidt nyt: 
 Flugtskydningsinstruktør kursus bliver af-
holdt her hos os - det er vi glade for, det giver 
lidt penge i kassen - måske nye medlemmer og  
 mere aktivitet på skydebanen. Lige nu er kurset 
dog allerede fyldt op. 

 
Godkendt med klap-
salver 
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 VIGTIGT VIGTIGT 
Vi har udvidet åbningstiderne på flugtskydeba-
nen. Det skulle gerne betyde at der vil komme 
flere på banen.            
4. Det projekt vi har brugt mest tid på, er 
udbygning af  flugtskydningsbanen. 
 I den forbindelse har jeg kontaktet Danmarks 
Jægerforbund, for hjælp,   forslag og vejledning 
til projektet, så vi forhåbentlig kan komme godt 
i  gang og få et fantastisk resultat.  
 Vi har på nuværende tidspunkt fået et skitsefor-
slag- det har vi i  bestyrelsen accepteret, og bedt 
DJ om at fortsætte med arbejdet.    
 Ansøgninger til flere forskellige instanser er 
klar - hvis de ikke allerede  er sendt afsted – er 
de i hvert fald lige på trapperne.  
 Der skal bygges nye overdækkede skydestande 
på samtlige baner samt udvidelse af flugtskyd-
ningsbaner, med nye maskiner.    
 På hjemmesiden vil I finde opdateringer om 
hvor langt vi er i processen. Samme sted vil vi 
orientere om arbejdsdage hvor vi har brug Jeres   
  hjælp. Da vi forhåbentlig får lov og råd til at 
udvide banen i år, håber vi at der  vil være man-
ge som vil hjælper, gerne med begge hænder.  
Vi vil også gerne have nogle der vil komme og 
stå for noget af  opbygningen. Så alle eksperter 
er meget velkommer.   
Vi håber meget at alt vil flaske sig - selv om vi 
godt ved der kan komme bump på vejen – og at 
vi kan få al den hjælp vi har brug for – så vi får 
et flot færdigt resultat.  
Til allersidst vil jeg sig tak for det forgangne år 
og lige give en enkelt information. 
  Seniorskydning om fredagen vil fortsætte året 
ud, 
Der er plads til flere, så vi håber, at I seniorer 
der benytter banen, vil hjælpe til at få flere 
skytter med. Nu jeg er i gang med at tale om 
”Jer gamle drenge” vil jeg gerne sige mange 
tak for den måde i er på og den hjælp i giver, 
hver gang vi har brug for det. 
Jeg håber at I stadig kan holde til det 
. 
Bjarne Knudsen orienterede om holdskyd-
ning 2021 og 2022. Der kan henvises til hold-
skydnings hjemmeside eller til Bjarne Knud-
sen 
 

4 Forelæggelse af regnskab 
 
 
 
 
 
 

Kasserer fremlagde regnskabet Godkendt med klap-
salver 
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5 Indkomne forslag. 
 
 
 
 
 
 

 
Der er ikke indkommet nogen forslag 
 
 

 

6 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
 

Valg af kasserer på valg er 
Calle Tøtrup 
 
Valg af bestyrelsesmedlem-
mer. 
På valg er Brian Linding 
 
 
Valg af suppleanter(2) 
På valg er John A. Christen-
sen og Anders Lykke Holm-
berg 
 
Valg af revisorer, på valg er 
Søren Andresen og 
Thomas Nyholm  
Revisor suppleant, på valg er 
Bjarne Christiansen 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
HJH Takker Brian Linding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Tøtrup Forslået 
 
 

Bestyrelsen forslår John Christensen 
 
 
 
 
Bestyrelsen foreslår  
Dennis Riis Johnsen som første supple-
ant og Torben Lauridsen som anden 
supleant 
 
 
Bestyrelsen foreslår Anders Lykke 
Holmberg og Thomas Nyholm 
 
Bestyrelsen foreslår Bjarne Christiansen 
Dirigenten påpegede at der jf. ved-
tægterne, skulle vælges en supple-
ant mere. Søren Andresen blev fo-
reslået 

 

Til Brian Linding 2022. Du har 
valgt at forlade bestyrelsen og der-
med gå på førtidspension, som Bar-
tender/ Banepasser/ Græsklipper 
/og med alt du selv har påtaget 
dig.Vi vil jeg gerne sige dig mange 
tak for alt det arbejde du har lagt i 
foreningen. Det er ikke småting du 
har udrettet og det er umuligt at 
nævne alt, for så kommer vi ikke 
hjem i aften. Du er bestemt - ved 
hvordan du vil have tingene gjort 

Valgt med klapsalver 
 
 
Valgt med klapsalver 
 
 
 
 
Valgt med klapsalver 
 
 
 
 
Valgt med klapsalver 
 
 
Valgt med klapsalver 
 
Valgt med klapsalver 



 Oksbøl og Omegns Jagtforening/ bestyrelsesmø-
der/dagsorden/referater 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagter i Varde 
 
 
Anders Lykke Holmberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

og dig er det ikke klogt at diskute-
rer med. Jeg kom engang til at til-
byde min hjælp, men det faldt ikke 
i god jord, så jeg slap jeg heldigvis 
for detfor det arbejde. Det er dog 
Det er dog helt sikkert, at du har 
udrettet meget mere end mange an-
dre ville kunne magte. Du skal vi-
de, at den måde du har passet banen 
på, har betydet utroligt meget for os 
alle. Både for OOJ og gæster. 

Vi håber, at du stadig vil give et par 
hænder med, så vi kan trække lidt 
på din erfaring. På vegne af OOJ vil 
jeg gerne sige tak for din store ind-
sats gennem mere end 10 år, med 
en gave som vi håber, du vil nyde 
sammen med Ulla . 

Jonas Simonsen orienterede om 
jagter og der blev trukket lod. 

Anders Lykke Holmberg vil meget gerne 
arbejde med et projekt der involvere 
familien og primært børns kendskab til 
jagt m.v. Et meget spændende projekt 
som vi vil støtte op om. 
Anders vil senere uddybe det og skrive 
mere om det på www.ooj.dk  
 
Formanden takkede dirigenten, Bjarne 
Christiansen for god og konstruktiv sty-
ren af generalforsamlingen 
Referent: Calle Tøtrup 


