
 

 

  

  

  
  

 

Generalforsamling 2023 
Limfjordsjægerne, Aalborg – Nørresundby  

Beretning  

Torsdag d. 26/1-2023 mødtes cirka 26 

medlemmer inkl. bestyrelsen op til 

generalforsamling i Jægerhuset. Det var en 

hyggelig aften, hvor medlemmer fik drøftet 

den forgangne jagtsæson over en kop kaffe og 

et bid brød. Aftenen bød selvfølgelig også på 

selve generalforsamlingen, som foregik i ro 

og mag med dirigent Kristian Slyk ved roret!  

Næstformand Jørgen Larsen fremlagde 

formandens beretning, da formanden 

desværre var forhindret i at komme. 

Beretningen bød blandt andet på en stor tak til 

de frivillige, som har hjulpet på arbejdsdage 

og godt humør i løbet af året. Tak for, at I 

bakker op! Prammene er også flittigt i brug, 

hvilket glæder bestyrelsen. Snart skal der 

vedligeholdes pramme, og her forventer og 

håber bestyrelsen på at se dem, som har haft 

glæde af prammene i løbet af sæsonen. 

Torsdagsjagterne har også været en succes, og 

hundetræningen går også godt. Foreningen 

mistede desværre jagten ved Ny Nibevej 

sidste år, da kommunen købte arealet, til 

vores overraskelse, da vi ikke blev varslet 

herom. Bestyrelsen har været i løbende 

kontakt med kommunen om hvorvidt vi kan 

leje jagten igen, men desværre har det ikke 

båret frugt endnu. Der ledes fortsat efter nyt 

jagt, så støder du på et muligt jagtområde, så 

tøv ikke med at tage kontakt til bestyrelsen! 

Til slut skal der også siges tak for det gode 

humør til vores fællesjagter. Det er blevet til 

en smule vildt på paraden, men flest huller i 

luften. Et lille opråb skal der lyde: Kom afsted 

på skydebanen og hold færdighederne ved 

lige! 

Da der ingen indkomne forslag var, var det tid 

til valg af tillidsposter. Her stillede kasserer 

Peter Bæk, som har været kasserer igennem 

en årrække, ikke op til genvalg. Bo Holch 

Ogdal blev valgt som ny kasserer. Der skal 

lyde et stort tak til Peter for hans arbejde 

gennem tiden! 

Til bestyrelsen ønskede Carsten Bengtsen 

ikke genvalg, og suppleant Andreas 

Haugstrup blev valgt ind. Carsten har 

ligeledes været bestyrelsesmedlem i en 

årrække. Til Carsten skal der også lyde en stor 

tak! 

2. suppleant Lukas Wolff er derfor nu 1. 

suppleant. Som 2. suppleant er medlem 

Bjarne Poulsen indtrådt. Kristian Slyk blev 

genvalgt som revisor, og Bent Sørensen havde 

også mod på et år mere som revisor- 

suppleant. Tak for det! 

  



 

 

  

  

  
  

Det var nu tid til uddeling af pokaler. Som 

noget nyt var der også pokal for mårhunde. 

Det kræver bare, at du tager en ”selfie” med 

dyret. Det har åbenbart ikke været populært at 

stå model sammen med mårhunde, eller også 

skal foreningen tilbyde ”selfie-kursus”, da der 

ikke blev indleveret et eneste billede med 

mårhund denne gang. Vi håber på revanche 

næste år! 

Kim Schiellerup Pedersen vinder pokal for 

krageben. Hans Topholm vinder for mågeben. 

Dejligt I giver en indsats og tillykke med 

gevinsterne! (Og til dig som læser med: Vær 

med næste år! Gem dine ben fra måge og 

krage, og tag dem med!)  

Aftenen blev afsluttet med en god runde 

”eventuelt”. Tak for de mange inputs, som 

forskellige medlemmer bidragede med! 

Vi glæder os til den kommende jagtsæson og 

forårets arrangementer!  

 

Knæk og bræk, 

Bestyrelsen 


