
Referat af stiftende generalforsamling for 
jagtforeningen Svendborg Buejægere 2022. 
Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 18.30 – 19.30 i Rødskebølle Skyttecenter (Bodøvej 22, 5700 

Svendborg) 

 

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af referent 

3. Indledning v. Morten Stochkendahl (nyt punkt) 

Hvorfor stiftende generalforsamling - Begrundelse - Proces - Hvad er det vi gerne vil – hvor 

er vi på vej hen. 

4. Registrering af fremmødte/indmeldelse i SB22 

(I pausen – evt. køre rundt under foredrag) 

5. Gennemgang af vedtægter 

Bilag/printet kopier 

6. Vedtagelse af vedtægter 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Valg af medlemmer af bestyrelsen 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

10. Valg af Revisor 

11. Evt./meningsudveksling 

 

Referat 
1. Valg af ordstyrer - Steffen Jensen, blev valgt uden modkandidater 

2. Valg af referent - Frederik Nielsen, blev valgt uden modkandidater 

3. Morten lavede en gennemgang af begrundesen og processen for at stifte en ny forening. 

Hvorfor er vi samlet her i dag og ikke til en normal generalforsamling?  
Vi er her for at danne Svendborg Buejægere som en selvstændig jagtforening 
under DJ 
Et nej til fusion på FADB´s generalforsamling gør at vi rent teknisk kun kan skifte 
forbund ved at oprette en ny forening og lukke den gamle. 
Se i øvrigt infobrev rundsendt til SB´s medlemmer 19. december 2021 
Hvorfor: 
Jeg vil gerne undgå ond snak om FADB – der har været uoverensstemmelser og det 
er en del af motivationen for skift af forbund. Det er ikke en hemmelighed, men for 
buejagten i Danmark er det bedste at holde den gode tone og for os er det bedste 
at fokuserer på de ting vi gerne vil og hvad et samarbejde med DJ kan bære med 
sig. Historisk har vi meget at takke FADB for og de arbejder stadigvæk for 
buejagten. 
Skiftet kommer i forlængelse af flere års arbejde med fusion mellem FADB og DJ - 
også lokalt her i SB. 



Hvorfor DJ – Hvad er det de kan: 
Først og fremmest har DJ politiske kræfter – jagten er ikke nogen selvfølge. Her er 
DJ den eneste reelle spiller i det politiske landskab som har slagkraft til at kæmpe 
for jagten i DK. DJ er repræsenteret direkte i vildtforvaltningsrådet. Har direkte 
kontakter til politikere gennem lobbyister. Det at DJ repræsentere en stor 
medlemsskare giver den politisk slagkraft. 
Det er vigtigt at vi står sammen som jægere - Vi mener man skylder at være 
organiseret som jæger i DK (Og det kan også være FADB eller anden forening) 
DJ har igennem de seneste mange år arbejdet seriøst for buejagten – bla. Jagten 
på de store hjorte.  
De har et stor organisatorisk arperat klar til at udvikle buejagt i de kommende år 
(Her er vi repræsenteret i buepolitisk udvalg og med buekoordinator i kreds 5). 
Vi kan fremadrettet deltage i det lokale jægerråd i Svendborg. 
De har gennem de seneste år støttet messer og udstillinger som SB har været 
repræsenteret ved og dermed i udbredelsen af buejagt i DK. 
DJ er en stor professionel organisation med et lønnet sekretariat – stort+ for 
bestyrelsens daglige arbejde. F.eks. ift. håndtering af GDPR, juridiske spørgsmål, 
teknisk support mm. 
 
Processen for opløsning af Svendborg Buejægere (FADB) foregår i flere trin. 
Efter dette møde oprettes CVR-nummer og bankkonto i den nye forening. 
Medlemmerne af den gamle Svendborg Buejægere kommer til at modtage en 
række indkaldelser til generalforsamlinger på mail og der bliver naturligvis 
offentliggjort referater - Hele proceduren for opløsning af SB som lokalforening 
under FADB bliver fuldt til punkt og prikke.  I er naturligvis meget velkommen til 
rækken af møder – Men vi forventer ikke det store fremmøde. 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling ift. Vedtægterne - efterfuldt af 
ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt - opløsning af SB 
Da vi ikke forventer at forsamlingen er beslutningsdygtig ift. vedtægterne (2/3 
fremmødte) indkaldes til nye ekstraordinær generalforsamling som er 
beslutningsdygtig. Der værges likvidatorer (afslutter regnskab, lukker bankordning 
og cvr-nummer mm). 
Der indkaldes til afsluttende generalforsamling med afsluttende regnskab og der 
gives besked til FADB med tilhørende dokumentation/protokol – herefter er det 
kun SB22 der eksisterer og vi kan koncentrere vores kræfter om det vores 
foreningsarbejdet handler om - fællesskab og buejagt. 
 
Hvad er det vi gerne vil – hvor er vi på vej hen 
Der er lidt udskiftning i den nye bestyrelse i forhold til SB (Efter punkt 8) – en form 
for et generationsskifte er i gang. Der er blevet gjort et kæmpe arbejde for 
foreningen her på Sydfyn – givet træningsmuligheder og mulighed for en masse 
vidensdeling, fællesjagter for medlemmerne og så er nye buejægere i en lind strøm 
blevet inspireret af dygtige erfarne kræfter. Ikke mindst formidlingen og 
udbredelsen af buejagt generelt er på messer og andre arrangementer blevet 
håndteret skarpt og vedholdende. 
Det vil vi gerne blive ved med i mange år endnu. Steffen tager en tørn mere i 
bestyrelsen – for at holde kontinuitet og holde fast i den ånd og den historie som er 



så stor en del af Svendborg Buejægere. Han vil også gerne holde hånd i hange med 
udstillingsarbejdet. Karsten vil også gerne forsætte med at arrangere 
foreningsjagten – det er der rigtig mange der har haft glæde af igennem mange år. 
Udskiftningen betyder naturligvis ændringer. Af den simple grund at os “lidt nyere“ 
ikke kan gøre det magen til de gamle, men skiftet af forbund har ikke til hensigt at 
lave Svendborg Buejægere om til noget andet end det vi kender i dag. Og det har 
heller ikke været SB´s bestyrelses hensigt på noget tidspunkt. 
Retning og indhold - Det er naturligvis ikke mig som formand for SB der bestemmer 
den fremtidige retning for SB22. Det er alle i den bestyrelse som bliver valgt i dag 
der sætter retningen i fællesskab med medlemmerne. 
Formålet for foreningen SB22 er det samme som det er i SB – Det bliver 
præsenteret når vedtægterne for SB22 gennemgås om lidt (punkt 5). 

 

4. Registrering af fremmødte ved opråb fra tilmeldingslisten. Indmeldelse foregik i pausen ved 

kassereren og formanden (42 indmeldte per 3. februar 2022) 

Der blev spurgt om medlemskab af DJ var obligatorisk. Svaret er Ja, det skyldes forsikring og 

økonomi. Claus fra Svendborg Jagtforening præciserede mulighederne for at søge tilskud i 

kredsen og omfanget af forsikringsdækningen. Morten forklarede at vi har intention om at 

åbne banen som Pay & Shoot, både på dagsbasis og som årskort. 

5. Vedtægterne blev gennemgået. 

a. Punkt 1.2 Vi har hjemsted i Svendborg kommune, dette er fordi vi så får adgang til et 

jægerråd. 

b. Punkt 3. Det er stort set det samme som tidligere men nu under DJ. 

c. Punkt 7.4. Der skal tilføjes ”Valg af referent” til Dagsordenen som punkt 2. 

d. Punkt 8. Det blev præciseret at en ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes 

på samme medie som den ordinære, f.eks. hvis det har være annonceret i bladet 

Jæger, skal den ekstraordinære også annonceres her. 

e. Punkt 9.4. Der blev stillet spørgsmål ved det at stemme ikke at kan gøres ved 

fuldmagt. Det blev forklaret at man ønskede fremmøde ved generalforsamlingen for 

at sikre at man ser hinanden i øjnene og bevare den demokratiske foreningsånd. 

f. Punkt 10.3 og 10.4 Det blev præciseret at man tilstræbte at formand og kasserer 

ikke var på valg samtidigt, men at bestyrelsen konstituerede sig selv og derved kan 

det ske. 

g. Punkt 10.8 Kommentar om at det er uhensigtsmæssigt at der skal stemmes i en lille 

bestyrelse. Punktet skal være der af hensyn til hvis det skulle blive nødvendigt. Den 

nuværende bestyrelse i Svendborg Buejægere har dog altid praktiseret at snakke om 

tingene og blive enige. 

h. Punkt 13, Revisor skal skiftes ud med Regnskabskontrollant. 

 

6. Vedtægterne vedtaget ved håndsoprækning 

Enstemmigt vedtaget 

7. Kontingentsatserne blev gennemgået for de forskellige medlemstyper. Og kontingentet for 

SB22 blev vedtaget til 200 kr. plus kontingentet til DJ. 

8. Valg til bestyrelsen, da der ingen modkandidater var blev alle der havde opstillet deres 

kandidatur valgt til bestyrelsen. 

Morten Stochkendahl, valgt for 2 år 

Steffen Jensen, valgt for 1 år 



Frederik Nielsen, valgt for 1 år 

Jens Godskesen, valgt for 2 år 

Dan Raymond Hansen, valgt for 2 år 

9. Valg til suppleant, da der ingen modkandidater var blev alle der havde opstillet deres 

kandidatur valgt. 

Karsten Jensen, valgt for 1 år 

Niels Jensen, valgt for 2 år 

10. Valg af regnskabskontrolant 

Jimmy Runge havde givet tilsagt om sit kandidatur, men kunne ikke være tilstedet på grund 

af sygdom. Da der ikke var nogen modkandidater, blev Jimmy valgt til regnskabskontrollant. 

Valg af regnskabskontrollantssuppleant. 

Pladsen var vakant, men Hans Rebling opstillede og blev valgt. 

11. Evt./meningsudveksling 

a. Claus Lauritsen, formand for Svendborg jægerråd byder velkommen i Jægerråd 

Svendborg og forklarer om rådet struktur og virke. Claus opfordrer samtidigt at 

vælge en repræsentant til rådet. 

b. Claus byder os også velkommen til samarbejde i Svendborg Jagtforening og 

Rødskebøllecenteret, hvor der kunne være mulighed for at lave noget 

vinterskydning med bue på 50 m banen. 

c. Spørgsmål omkring hvorledes det kommer til at foregå fremover i forhold til 

buejagtkursus og materiale hertil når der nu sker et foreningsskifte. Det er DJ´s 

hensigt at alle klubber skal have mulighed for at afholde de her kurser hvis de har en 

buejagtskursuslærer. Således at afvikling af de obligatoriske kurser er en opgave der 

løftes for naturstyrelsen. Men vi ved mere efter søndag den 6. februar hvor der er 

møde i kursuslærer gruppen. 

Steffen takker god ro og orden og ønsker den nye forening et længe leve og roser Morten for godt 

forarbejde med at starte foreningen. 

Note til referat: Vi vil fremadrettet være opmærksom på at skrive i nutid. 

Resultat af konstitueringsmøde i forlængelse af den stiftende generalforsamling: 

Morten Stochkendahl – Formand, valgt for 2 år 

Steffen Jensen - Næstformand, valgt for 1 år 

Frederik Nielsen – Kasserer, valgt for 1 år 

Jens Godskesen – Bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år 

Dan Raymond Hansen – Bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år 

Karsten Jensen – Suppleant, valgt for 1 år 

Niels Jensen – Suppleant, valgt for 2 år 

Efterfølgende var der grillpølser og foredrag om vildmarksjagt på Vestgrønland 

Tak for det store fremmøde og tak for opbakningen til skift af forbund. 

Ordstyrer Steffen Jensen: _______________________________ 
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