
Referat fra stiftende generalforsamling i Rougsø Hjortevildtlaug  

Stiftende generalforsamling i Hevring Forsamlingshus, onsdag d. 19. november, kl. 19.00. 

Antal fremmødte: 15 deltagere 

Referent: Bent Jensen 

 

Mogens Hvid bød velkommen til den stiftende generalforsamling. Mogens Hvid argumenterede kort for 

baggrunden for at danne et hjortevildtlaug. Argumenterne for at danne et lokalt hjortevildtlaug er, at vi 

som jægere, jagtlejere, lodsejere ønsker indflydelse på forvaltningen af en voksende bestand af kronvildt i 

vores område, at Rougsø er det sidste geografiske område på Djursland hvor der pt. ikke er dannet et 

hjortevildtlaug. 

Oplægget er, at medlemskab af hjortevildtlauget ikke medfører betaling af et kontingent. Oplægget er, at 

man som interesseret blot indmeldes i hjortevildtlauget. Hjortevildtlaugets drift tænkes finansieret af 

betaling for mødedeltagelse og kaffe. 

Herefter gennemgik Mogens Hvid dagsorden for den stiftende generalforsamling: 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af vedtægter (debat og forslag til vedtægter) 

3. Fastlæggelse af kontingent 

4. Valg af formand 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer  

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af 2 bilagskontrollanter 

8. Valg af 2 suppleanter til bilagskontrollanter 

9. Eventuelt 

 

Valg af dirigent: 

Mogens Hvid blev som eneste kandidat foreslået som dirigent. 

Godkendelse af vedtægter (debat og forslag til vedtægter): 

Mogens Hvid gennemgik ”Forslag til Vedtægter for Rougsø Hjortevildtlaug” 

Flere af generalforsamlingens deltagere lagde stor vægt på at det blev tydeliggjort, at det er et væsentligt 

formål for lauget at have indflydelse på hjortevildtforvaltningen, herunder at der kan drives jagt på hjorte-

vildtet. Der blev derfor formuleret en tekst herom under hjortevildtlaugets formål. 

Fastlæggelse af kontingent: 

Generalforsamlingen besluttede at medlemskab af hjortevildtlauget skal være kontingentløs. Bestyrelsen 

skal føre en medlemsliste. Hjortevildtlauget opkræver blot betaling for kaffe, og entre for mødedeltagelse. 

Valg af formand: 

Mogens Hvid blev foreslået som formand, uden modkandidat. Mogens Hvid modtog valget. 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (+ 2 bestyrelsessuppleanter): 

Svend Erik Baadsgaard og Gunner Jensen blev begge valgt for en periode på 2 år. 



Anders Revsbech og Bent Rothmann blev begge valgt for en periode på 1 år. 

Bent Ove Rasmussen og Steen Frandsen blev begge valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

Valg af 2 bilagskontrollanter: 

Mathias Rothmann og Bent Jensen valgtes til bilagskontrollanter. 

 

Valg af 2 suppleanter til bilagskontrollanter: 

Martinus Nygaard og Anders Rasmussen valgtes som suppleanter til bilagskontrollanter. 

Eventuelt: 

Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


