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De 41 fremmødte gav ordstyrer gerningen til Mogens Jacobsen, som konstaterede at forsamlingen 
var lovlig indkaldt. Han oplæste dagsordenen, og gav ordet til Formand Rasmus Jacobsen.

Formanden kunne berette om et travlt år for foreningen.
Vi er 370 Medlemmer.
Der har været arbejdet ihærdigt på den nye miljøgodkendelse, som skulle give os mere skydetid, og 
fremtidssikre vores skydebane på Hjerlhedevej 10A.
Den er nu blevet endeligt , og efter meget arbejde blevetgodkendt, og det betyder at arbejdet med at 
få bygget støjvægge og huse kan gå i gang. Vi har fået bevilliget tilskud på 157000 fra danmarks 
Jægerforbund. Og Vi har købt nye maskiner til spidsduer som vi har fået 22500 i tilskud til.

Formanden fortalte, at vi vil i det nye år lægge amtsturneringen om torsdagen for at få mere plads til
den almindelige træning om onsdagen. Og der vil også blive mulighed for at vi kan holde 
jagttegnskurser.

Formanden kunne også berette at vi ville få travlt i 2020, med Jysk Mesterskab, Kredsskydning, 
femkantsskydning og Ligaskydning.

På fællesjagterne har der også været fint besøgt i år. Der er skudt 4 harer og 1 rådyr.
Og riffeljagterne gav en byk i maj og en hjort i September.

Om flugtskydning i 2019 kunne formanden fortælle om et fantastisk år, hvor Sevel Jagtforening har 
domineret næsten alle skydninger. Han nævnte Rolf Sommers DM i Senior, og Henrik Skytte i 
Herre.
Guld i Kredsskydning og Finalen i Herning både individuelt og hold til Sevel.
Samt sejr i amtsturnering og Femkantsskydning.

Til slut sagde formanden en stor tak til alle udvalg, bestyrelse og hjælpere, der passer banen med 
indkøb, græsslåning, og vedligehold og meget mere.

Kasserer Jesper Poulsen kunne berette om et mindre underskud. Der er blevet brugt penge på 
maskiner og huse til miljøgodkendelse. Samt en del penge til skytter.

På valg til bestyrelsen var Søren Poulsen, Harry Teglgaard og Søren Astrup som alle modtog 
genvalg.

Som suppleant valgtes Bendt Sindersen

Flugtskydningsudvalget kom til at bestå af:
Rolf Sommer, Knud E. Thomasen, Jacob Hølmkær, Niel Høg og Flemming Jensen.

Kasserer var Kurt Andersen og Jens Lauridsen. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg, og i stedt for 
valgtes Børge Dunker.

Revisorsuppleant er Jens Kærgaard.

Kontingentet er uændret på 50 Kr.

Der var ikke indkommet nogle forslag.



Følgende Havde jubilæum i Foreningen.

25ÅR:
Hans Enevoldsen
Kurt Bjerre
Per Thor Straten
Søren Astrup
Kaj Pedersen
Ole Kjeldsen
Karl Lynggård
Bjarne Abildgård Jensen
Knud Erik Thomasen

40ÅR:
Erik Nyboe

50ÅR
Kurt Andersen.

Årets flotteste buk afstemningen blev vundet af Kim Sørensen.


