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Pkt. Emne Debat Beslutning 
1  

 
Valg af dirigent 
 
 

Der er mødt 49 stemmeberettiget 
medlemmer 
Bjarne Christiansen 

 
 
Valgt m/klapsalver 

2 Valg af skriftfører 
 
 
 

Calle Tøtrup blev foreslået Valgt m/klapsalver 

3 Formandens  beretning. 
 
 

Nok et år er gået.  
Vi har i år desværre måttet taget 
afsked med to af vores kære med-
lemmer. 
Jørn Andersen 
Jørgen Eskebjerg 
Jeg vil bede jer rejse Jer op og 
mindes dem med 1 minuts stilhed 
Et år med mange udfordringer og 
spændende opgaver, som vi i be-
styrelsen skulle tage stilling til og 
forholde os til. 
Som nævnt sidste år, var der en 
plan om at udvide skydebanen 
med en sportingbane samt lave 
overbygning på skydepladserne. 
Vi fik DJ ind over og vi har hen-
vendt os til Forsvarets Ejendoms-
styrelse i Hjørring –den. 
18.01.2022 -for at få tilladelse til 
at fortsætte med tilladelse i Varde 
kommune. 
Vi afventer stadig svar fra Hjør-
ring. 
Jeg har rykket flere gange i løbet 
af året. 
Ventetiden har vi bl.a. brugt til at 
afholde møde med Varde Kom-
mune – de har været på besøg på 
vores bane. 
Det var et godt møde - og vi blev 
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meget klogere. 
Det viste sig dog – AT SÅ LET 
GÅR DET ALTSÅ IKKE – 
Der er mage paragraffer der skal 
tages hensyn til - men vi har ikke 
givet op endnu og håber det lyk-
kes. 
Vi har haft andre spændende op-
gaver at gå i gang med. 
Arbejdsdagene blev tilrettelagt og 
mange frivillige meldte sig. 
DET ER VI meget glade for og vil 
endnu engang sige mange tak for 
hjælpen. 
Det var et par gode dage, hvor fik 
lavet rigtig meget – og uden JER 
var vi ikke nået så langt. 
Vi er så heldige at have medlem-
mer med forskellige håndværks-
mæssige baggrunde blandt os, 
som hele tiden står klar til at hjæl-
pe os med det faglige. TAK FOR 
DET 
Hvis der er nogen der ikke har væ-
ret på banen siden, vil jeg opfordre 
Jer til at komme og se alle forbed-
ringerne. 
Her vil jeg gerne fremhæve ”ude-
stuen” og ikke mindst klubhuset 
hvor Vagn sørger for rigtig god 
forplejning og forskellige gode 
tilbud.  
Jeg sagde sidste år, at vi helt sik-
ker ville møde bump på vejen. 
Nogen af dem har vi fået styr på. 
Det er de bump I kender mest til 
og er grusvejen ud til skydebanen. 
Der er nu lavet aftale med Natur-
styrelsen om vedligehold og tilla-
delse til privat kørsel – så hjælper 
det forhåbentlig. 
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Vi har selv 14 kubikmeter knust 
beton liggende – som Vagn og søn 
vi vil stabilisere vejen med. TAK 
FOR DET 
Lige nu er det DESVÆRRE umu-
ligt at gøre noget ved på grund af 
VAND – 
Bestyrelsen har besluttet at ud-
melde OOJ af Jagten i Sønder 
Plantage, Varde fra 1. januar 
2023. 
Årsagen er at der arbejdsdage i 
forbindelse med jagterne, og det 
vil vi ikke byde vores medlemmer. 
Er der nogen der gerne vil på de 
jagter, er det muligt at melde sig 
ind i Varde Jagtforening. Kontakt 
Kim Madsen, formand for Varde 
Jagtforening.  
Som noget nyt, har vi i Oksbøl for 
første gang fået tildelt at afholde 
en haglprøve. 
Det glæder vi os meget til. 
Vi udbyder også for første gang 
jagttegnskursus – og det er allere-
de i gang.  
Der er god tilslutning og vi glæder 
os til at se alle de nye jægere på 
skydebanen – og jeg håber I vil 
tage godt i mod dem og dele ud af 
Jeres viden. 
 
Vi har fået en flot medlemstilgang 
i det forgangne år.  
Nu er der 175 medlemmer i OOJ. 
Mon ikke det stiger dette år - når 
vi får de nye jægere 
godkendt. 
Jeg har jeg besluttet, at jeg ikke 
genopstiller til formandsposten 
Af private årsager. Tak fordi jeg 
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Referent Calle Tøtrup: 
 
Ordstyrer. Bjarne Christiansen 

fik lov at være med – det har væ-
ret spændende, lærerigt og udfor-
drende. 
Jeg ønsker den kommende besty-
relse og medlemmerne knæk og 
bræk 

4 Forelæggelse af regnskab 
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Godkendt 

5 Indkomne forslag. 
 

Ingen indkomne forslag  
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7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 

Valg af Formand, på valg er 
Hans Jørgen Hansen 
 
Valg af bestyrelsesmedlem-
mer. 
På valg er Jonas Simonsen 
og Holger Fischer 
 
 
Valg af suppleanter(2) 
På valg er Torben Lauridsen 
og Dennis Johnsen 
 
Valg af revisorer, på valg er  
Thomas Nyholm og Anders 
Lykke Holmberg 
 
Revisor suppleant, på valg er 
Bjarne Christiansen og Søren 
Andresen 
 
Eventuelt 

HJH ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen forslår Torben Lauridsen 
 
Jonas Simonsen og Holger Fischer øn-
sker ikke genvalg. 
Bestyrelsen forslår Kenneth Joensen og 
Erik Dam Hansen 
 
 
Bestyrelsen forslår som 1. suppleant 
Dennis Johnsen og som 2. suppleant 
Niklas Schaubau 
 
Begge ønsker genvalg 
 
 
 
Begge ønsker genvalg 
 
 
 
Der blev uddelt gaver til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer. 
Der blev uddelt præmier til trofæ vin-
dere. 
 
Efter GF, foredrag ved Ulrik Lorentzen, 
spændende og levende fortæller og vi 
fik god indsigt i NSTs arbejde. 

Valgt m/klapsalver 
 
 
 
 
Valgt m/klapsalver 
 
 
 
 
Valgt m/klapsalver 
 
 
Valgt m/klapsalver 
 
 
 
 
Valgt m/klapsalver 


