
Sevel Jagtforening har i fredags afholdt Generalforsamling og her følger et referat:
De 53 fremmødte blev budt velkommen med flot jagthorns spil, og der blev sunget Jylland mellem 
tvende have. Derefter kunne dirigent Mogens Jacobsen give ordet til formand Ejner Nielsen. 
Formanden fortalte om vores nye tilbygning, og at vi alle er rigtig godt tilfreds med resultatet. Der 
lød en stor tak til byggeudvalget, og særligt Hugo Kure og Kim Rocatis Nielsen.
Formanden fortalt også, at vi nu har en Hjertestarter på skydebanen som er tilgængelig døgnet rundt
på vores toilet.
Han talte også at vi har opsagt jagten i Vinderup Skov pga. stigende pris, faldende kvalitet, og 
manglende tilslutning. Der blev skudt en buk i foråret, og udbyttet kan ses på vores hjemmeside.
Jagten i Sevel Kommuneplantage er heller ikke gået for godt.
Der er stor aktivitet af skovmaskiner, og tilslutningen kunne også være bedre.
Skydningen i 2017 er gået rigtig godt. Der har været godt gang i den på skydebanen, og der er lavet 
fine resultater.
Bla. kan nævnes: Sejr i alle heat i Femkantskydning, Guld til Sevel og Kristina Christensen til 
Dansk Grand Prix. Mange medaljer til Kredsskydning, Amtsfinale, JM, Kommunemesterskaber, 
Ligaskydning, samt et rigtigt flot DM.
Alle resultater kan findes på Hjemmesiden, og i tidligere opslag her på siden.
Vi afholdt i 2017 Hold Dm i Sevel, og det var et fantastisk arrangement. Borgmester H.C Østerby 
åbnede stævnet, og alt kørte perfekt. En stor tak til Ove Bjerregaard for gennemgang af maskiner, 
Mogens K. Jacobsen for at skaffe deltagere, Tommy Hansen for den flotte morgenkomplet, Brodal 
Jagtforening for at hjælpe til træningen, og til alle sponsorer.
Også stor tak til sponsorerne til årets Juleskydning.
Så kunne formanden nævne at foreningen fyldte 80 år i 2017, og læste i den forbindelse sjove 
anekdoter fra vores tidlige historie op. De kan også findes på www.seveljagt.dk.
Til slut takkede formanden de frivillige hjælpere, Bestyrelsen, Udvalget, og Vicevært Ole Kjær.

Kasserer Søren Poulsen kunne berette om en rigtig fin omsætning på skydebanen, men et samlet 
underskud som en naturlig følge af det store byggeri af klubhuset.

På valg til Bestyrelsen var Søren Poulsen, Rasmus Jacobsen og Harry Teglgård som alle blev 
genvalgt.
Suppleant Bent Sindersen modtog også Genvalg.

Til Udvalget modtog Ernst Andersen ikke genvalg, og blev erstattet af Flemming Jensen. De øvrige 
i udvalget er Knud Erik Thomasen, Lars Jensen, Kristian Nielsen og Rolf Sommer.

Revisorerne Jens Lauridsen og Kurt Andersen blev genvalgt, og revisorsuppleant Jens Kærgård blev
også genvalgt.

Kontingentet forbliver også uændret på 50 Kr.

Vinder Af afstemningen om årets flotteste buk, blev Søren Munkesø.

Der var 5 der havde 25 års Jubilæum i foreningen.
Det var Niels Kabbel, Villy Andersen, Lars Primdahl Andersen, Bjarne Christiansen og Rasmus 
Skautrup Jacobsen.

Til slut blev Harry Teglgaaard hædret og gjort til ærresmedlem af foreningen.
Harry har i 36 været en del af Sevel jagtforenings bestyrelse. En fantastisk bedrift. Harry fik 
Diplom, Klapsalver, og et stort tillykke med på vejen.

https://www.facebook.com/hugo.kure?fref=gs&dti=434636159968377&hc_location=group
https://www.facebook.com/rasmus.skautrupjacobsen?fref=gs&dti=434636159968377&hc_location=group
https://www.facebook.com/rasmus.skautrupjacobsen?fref=gs&dti=434636159968377&hc_location=group
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