Generalforsamling - Næsbjerg Jagtforening - Referat
5. februar 2020 kl. 19.00
Referat v. Per T. Christensen

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Dirigent = Arne Thomsen
Referent = Per T. Christensen
Stemmetællere = Jens Olav Jensen og Kurt Hansen
2. Formandens beretning
31/12-2019 var vi 72 medlemmer & 5/2-2020 er vi på 75 medlemmer. 3 nye lige nu.
Sidste års arrangementer:











Generalforsamling og indlæg ved Karsten Klint omkring mårhunde.
Ræve regulering i februar – Ingen ræve nedlagt, men fint vejr.
Feltskydning på Kallesmærsk hede først i maj.
Mærke/ indskydning med riffel på militærets bane i Varde.
Bukkekaffe d. 16. maj – 14 deltog & 1 buk medbragt af Søren Rasmussen
Fiskedag i juni – 10 medlemmer deltog – største fisk fanget af Per T. Christensen & flest
fisk fanget af Henning Jepsen.
Den årlige præmieskydning på banen i Roust – 30 deltager – Uøvet række vundet af
Anders Lønne Madsen, øvet række vundet af Erland Jørgensen og Ole Fuglsang (de
delte æren) & trap-pokalen vundet af Jimmi Henneberg efter omskydning med Kim
Madsen.
Indkøbstur til Ribe Jagt & Fiskeri – 17 deltog og fik handlet til gode priser.
Julebanko blev afholdt d. 18/12 – 205 deltog.

Formanden har modtaget et julekort fra Mårhunde Banden (Varde øst) som tak for tilskuddet
på de 3.000 kr. og fortæller kort om hvad de er blevet brugt til og hvad banden har udrettet:







Nedlagte mårhunde 2018 = 146
Nedlagte mårhunde 2019 = 181
Har 50 MMS vildtkamera til rådighed nu
50 fælder
3 jordpejl
1 termisk spotter

Alt det ovennævnte udstyr kan benyttes af dem der ønsker at deltage i bekæmpelsen af MH.
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3. Fremlæggelse af regnskab
Indtægter 38.823,43 kr.

Udgifter -24.548,99 kr.

Resultat = 14.274,99 kr.
Aktiver 70.296,70 Kr.
Passer 70.296,70 Kr.

Regnskabet blev godkendt.

4. Afstemning, forslag til vedtægtsændringer. Se bilag
Vedtægtsændringerne blev udleveret og gennemgået.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning, alle stemte for vedtagelse.

5. Fastlæggelse af kontingent
Det samme som hidtil.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Per Christensen og Jens Christensen
Jens Christensen modtog ikke genvalg
Per Christensen modtog genvalg og blev genvalgt.
Kåre Andersen blev foreslået og valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

7. Valg af suppleant
Henrik Christensen blev foreslået og valgt.

8. Valg af revisorer
Genvalg af Bent Jensen og Niels Madsen.

9. Beretning og regnskab for Helle Jagtforening
Regnskab blev gennemgået, og beretningen blev læst op.
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Medlemmerne i forsamlingen var generelt utilfreds med Helle Jagtforening og synes at
økonomien bliver grebet uprofessionel an.
Der bliver afholdt fælles trofæaften d. 19/3 – 2020

10. Eventuelt





Når vi sender informationer ud til medlemmerne SKAL det både være på mail og SMS
fremadrettet.
Hjemmeside oprettes via Danmarks Jægerforbund og informationer deles også den vej
ud. Eventuelt Helle jagtblad som PDF på siden også?
Forenings aften på den nye riffelbane i Ansager?
Ræveregulering d. 16/2 – Gule ærter fra Årre Kro – Spørg Arne Thomsen til vært – Spørg
Arne Thomsen og Dan Pedersen til lodsejer kontakt.

Konstituering af bestyrelsen
Formand = Anders Bruun
Næstformand = Michael Jørgensen
Kasserer = Kåre Andersen
Skriftfører = Per T. Christensen
SMS/e-mail ansvarlig = Michael Jørgensen (Eventuelt en ny post som hedder ”pr. ansvarlig”.
Hjemmeside & facebook oveni SMS & e-mail)
Repræsentant i Helle Jagtforening = Henning Jepsen havde den sidste år. Men vi forventer at
dele posten.

Mail oplysninger på bestyrelsen:
Per = perchristensen1990@gmail.com
Anders = betterqv@gmail.com
Kåre = mail@agervigskovgaard.dk
Michael = michael_tvilling@hotmail.com
Henning = henningjepsen123@hotmail.com

Underskrift ordstyrer:________________

Underskrift referent: _________________
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