Generalforsamling – Næsbjerg Jagtforening
1. marts 2022 kl. 19.00 i Roust Flugtskydningsforenings
Klubhus
Referat

Dagsorden
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Dirigent = Arne Thomsen
Stemmetællere = Anders Lønne Madsen & Frede Urer
Referent = Per Thorlund Christensen
2. Formandens beretning.
Imod sætning til sidste år, har det været et noget sjovere år for vores forening. Vi har nemlig kunnet afholde
stort set alle vores arrangementer.
Det første vi afholdte var vores ”Bukkekaffe”. Vi var ca. 12-14 mand og der blev leveret 1 buk af Arne
Thomsen. Derefter afholdt vi vores årlige fiskedag som der igen i år var en god tilslutning til. Vi var ca. 20-23
stykker og små 20 betalende ”fiskestænger”. Alt i alt en god dag hvor folk hyggede sig.
Vi afholdte præmie skydning på Roust flugtskydnings bane som vi plejer og denne gang blev ” de øvede”
vundet af Ole Fulgsang og de ”U øvede” af Arne Thomsen. På trap banen var der var der 3 som skød 23/25 så
der måtte en om skydning til for at finde en vinder. Vinderen blev Per Thorlund Christensen.
Derefter afholdt vi vores årlige indkøbt tur, som denne gang skulle afholdes i Korsholm. Der var ikke så stor
tilslutning denne gang og vi vil til næste gang forsøge at ligge en aftale uden for butikkens normale
åbningstid.
Julebanko blev først rykket fra december til februar pga. Covid-19 og da vi kom til februar, valgte vi at aflyse
det helt, da der stadigvæk vær høje smittetal.
Som noget nyt i år, forsøgte vi at afholde en ”fælles jagt” i januar måned. Det blev en stor succes og skal helt
sikkert gentages i løbet af næste sæson. Ca.18 deltagere. Bestyrelsen vil meget gerne sige stor tak til både
lodsejere og til Arne Thomsen.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Kassere Kåre Andersen fremlægger regnskabet. Resultatet 2021 = 29 kr. Fint resultat eftersom vi faktisk har
afholdt alle arrangementer på nær julebanko, som er den vi plejer at tjene vores penge på. Vi lige nu 59.571
kr. på kassebeholdningen.
4. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingent fastholdes.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kåre Andersen og Per Christensen
Begge blev valgt ind igen.
6. Valg af suppleant.
Henrik Christensen er valgt igen.
7. Valg af revisorer.
Vi fastholder de nuværende revisorer.
8. Eventuelt.
Fælles jagten roses meget og der foreslås af den eventuelt på sigt kunne bidrage til foreningens økonomi.
Men det er ifølge bestyrelsen, kun meningen at økonomien på selv jagtdagen, skal løbe rundt om ikke mere.
Der bliver stillet spørgsmål i forhold til fordelingen af ”pengene” som feltskydningen leverer. Vi deltager på
lige fod med de andre jagtforeninger og derfor må det være rimeligt at vi også få en del af kagen, så at sige.
Anders Bruun følger op på denne.

