
Kære alle medlemmer i FADB    den 17.9.2022 

Et forenings år er gået og det blev afsluttet med Årsmøde på Borreby Herreborg – 

ikke mange deltagere, men god stemning, en spændende bane, fine skydninger og 

glade mennesker.  

Årsmødet blev afholdt i meget flotte historiske rammer med udsigt til voldgrav og 

middelalderborg, tak til Joakim Castenskiold for at vi måtte være på Herreborgen. 

Banen var sat af landshold skytte Jes Lysgaard og senere opsat af bestyrelsen og 

ressourcepersoner – Tak til Jes for dette arbejde og for at gennemgå banen til 

godkendelse af politiet. 

Fredag aften var der besøg og foredrag af Nikolej – der fortalte om vejen til at blive 

falkoner, pasning og træning af fuglen og de spændende og udfordrende oplevelser 

dette giver. – Meget spændende og fascinerende at høre og opleve relationen 

mellem fugl og jæger og ikke mindst at høre Nikolaj fortæller om relationen mellem 

fuglen, hans jagthund og ham som jæger. 

Også i år blev skydningerne sat i gang af en hornblæser - gennem mange år har Bo 

Nielsen spillet på sit jagthorn til Årsmøder i FADB og har ved denne indsats gjort 

parolerne og skydningerne festlige og givet dem et ekstra lag. Tak til Bo for 

musikken og din utrættelige måde at være på. 

Som sædvanligt blev der uddelt ærespræmier - tillykke til de medlemmer der vandt i 

år.  

Kastestangen for flest point i langbue blev vundet af Peters Juelsgaard 

Bronzegrisen blev vundet af Thomas Jensen for flest point blandt alle skytter første 

dag – med bronzegrisen fulgte retten til at give en omgang til alle deltagere. 

Hvalrostanden blev vundet af Peter West for anden pladsen kompound. 

Bronzefadet blev vundet af Bo Nielsen – flest point af alle deltagere i kompound. 

Tillykke til de tre medlemmer, der vandt gavekort i den afsluttende lodtrækningen 

blandt alle skydekortene.   

 

Vi afholdt generalforsamling efter vedtægterne lørdag eftermiddag og desværre 

blev den kendt ugyldig. Et’ medlem havde den 29.8.21 et døgn efter den sidste 



generalforsamling, hvor fusionsplanerne blev nedstemt, sendt et forslag til næste 

generalforsamlingen, som ikke var kommet med på dagsorden.  

Jeg havde håbet og set frem til, at vi kunne afholde en stille og rolig 

generalforsamling, hvor vi fik vedtægterne til afstemning og fik stemt nye og unge 

kræfter ind i bestyrelsen, sådan blev det desværre ikke. 

Det er helt klart mit ansvar, at det indsendte forslag ikke var kommet med på 

dagsorden – det var utilsigtet gået i glemmebogen. 

Bestyrelsen tilbød under mødet, det pågældende medlem, at han kunne få sine 

forslag med i lørdagens generalforsamling, men han afslog og fastholdt at han ville 

have en ekstraordinær generalforsamling. 

For medlemmet var det ikke vigtigt at få sine punkter behandlet og fremlagt til 

afstemning på generalforsamlingen, men det var vigtigt at få en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Medlemmets punkter indsendt den 29.8.2021 ser således ud: 

1. Al afstemning skal kunne foretages digitalt eller ved brevstemme. Det er på 

tide at FADB kommer ind i den digitale tidsalder. 

2. Bestyrelsen skal kunne afsættes ved 2/3 af stemmerne fra 

foreningsmedlemmerne. 

3. Jeg indstiller til at FADB opløses og nedlukkes, jævnfør fusionsplanerne 

4. Jeg indstiller til at der skal vedtages i vedtægterne at alle siddende 

bestyrelsesmedlemmer skal være i besiddelse af et buejagttegn til minimum 

en buetype. 

5. At der afholdes meningsmålinger om bestyrelsens arbejde, enten via mail eller 

anden digital platform, og forpligte bestyrelsen til at følge medlemmernes 

flertal. På den måde kan der bedre lyttes til medlemmerne som nyt 

bestyrelsesmedlem omtalte på generalforsamlingen. 

6. Bestyrelsens møder bør optages digitalt, så fremtidige anklager om fup og 

falske referater og lignende injuriesager ikke laster bestyrelsen. 

Punkt tre kan der jævnfør vedtægterne ikke stemmes om, idet forslag om opløsning 

af foreningen kun kan fremsættes af en enig bestyrelse eller af 2/3 af 

medlemmerne. 

På den udsendte dagsorden var der forslag til ændringer og modernisering af 

vedtægterne, disse er tidligere er fremlagt på hjemmeside og Facebook. 



Herudover kommer var der valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer, jævn før 

vedtægterne – hvor bestyrelsen peger på Martin Bjerre og Thomas Mortensen som 

nye bestyrelseskandidater der kunne afløse Brian Due og Casper Bossen der ikke 

genopstiller – og Jørgen Tingkær som genopstiller anbefaler bestyrelsen ligeledes at 

man stemmer på. 

Der er behov for at finde 2 -3 suppleanter, så stil gerne op. 

Jeg oplevede på generalforsamlingen en stor frustration blandt de fremmødte 

medlemmer over det som medlemmet fremlagde og sagde – det hang på ingen 

måde sammen.  

Jeg oplever, at de fleste medlemmer af FADB ønsker fred og ro i foreningen og 

mulighed til at udøve og udvikle deres jagt – jeg er i dyb undren over at vi igen skal 

til at diskuterer fusion og nedlæggelse af FADB. Men demokratiet er grundlaget for 

vores virke i FADB og derfor må vi igen stille op til en i mine øjne hel meningsløs 

debat. 

Vi indkalder meget snart til en ny generalforsamling. 

Jeg håber, at du og alle de andre medlemmer vil komme og tage stilling til hvad der 

skal ske og hvordan FADB’s bestyrelse skal se ud fremover, hvilke temaer der er 

vigtige for vores forening, at bestyrelsen samarbejder med medlemmer om i det 

kommende år. 

På hjemmesiden har jeg valgt at lægge min Årsberetning op – da jeg ikke fik 

mulighed for at fremlægge den på generalforsamlingen – her af fremgår det hvilke 

mål og planner bestyrelsen vil arbejde med i det kommende forenings år. 

Det er vigtig at alles stemmer kommer i spil – så mød op og stem. 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Andersen, formand 

 

 

 


