Generalforsamling – Næsbjerg Jagtforening
26. maj 2021 kl. 19.00 i Roust Flugtskydningsforenings klubhus
Referat v. Per T. Christensen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Arne Thomsen er valg til dirigent.
Per Christensen er referent.
Jens Olau og Gert Svensson er valgt til stemmetæller.
2. Formandens beretning.
2020 har været et meget stille år.
Rævejagten blev aflyst pga. stormvejr.
Ellers blev de fleste andre arrangementer aflyst pga. Covid-19.
Fiskedagen blev afholdt og med stor tilslutning. Så det forventes gentaget i
2021. Dog med ændret udsætning af fisk, for at forsøge at få et ”bedre” fiskeri.
Præmie skydning blev også afholdt. Michael Jørgensen vandt øvet med 24/24
og Henrik Christensen vandt de uøvede med 16/24 og Erland vandt trap
pokalen med 24/25.
Ellers er der ikke meget at berette pga. Covid-19.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Kasserer Kåre Andersen fremlægger regnskabet.
Regnskabet bærer også præg af et meget stille år, igen pga. covid-19.
Årets resultat =-10.725 kr. primær pga. at vi ikke har kunnet afholde julebanko,
som normalt er vores hovedindtægt.
En af de ting der er ændret, er at vi har valgt at afholde generalforsamlingen
på Roust Flugtskydningsbane pga. at vi kan afholde det til halv pris i forhold til
Næsbjerghus.
Balancen = Aktiver i alt = 59.571,49 kr.
Spørgsmål til regnskabet:
Gebyrerne i Sydbank, hvorfor er de kommet på?
Det er fordi Sydbank er kommet i tanke om i mellemtiden at de ”også” vil
opkræve gebyrer, ligesom andelskassen gjorde det tidligere. Så det er lidt øv.
Men nu bliver vi i Sydbank.
Spørgsmål til Helle jagtblad. Der henstilles til at det kommer på et punkt
senere.
Der bliver spurgt lidt ind til hvorfor vi ikke støtter næsbjerghus. Det gør vi
blandt andet ikke pga. prisen og attituden omkring foreninger der skal afholde
møder, hvor der altid nu bliver opkrævet et beløb for ”lån” af huset.
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Generelt støttes deropomkring at vi ”prøver” at blive på skydebanen. Men man
kan da overveje at spørge Tue til hvordan et fremtidigt samarbejde eventuelt
kan sættes op.
Regnskabet er enstemmig godkendt.
Formandens beretning tager vi til efterretning.
4. Beretning og regnskab for Helle Jagtforening.
Indtægter = 13.690 kr.
Udgifter = 12.283
Årets resultat = 1.413,86 kr.
Egenkapital = 23.198,82 kr.
Beretning = Der har ikke været afholdt noget i 2020 pga. Covid-19.
5. Afstemning, nedlæggelse af Helle Jagtforening.
Bestyrelsen lægger op til at vi nedlægger Helle Jagtforening.
Men der skal stemmes om det, skriftligt.
Generelt er der også stemning blandt medlemmerne til at vi nedlægger Helle
Jagtforening.
Afstemning:
Ja =16
Nej= 0
Resultat = Helle Jagt forening nedlægges, enstemmigt.
6. Fastlæggelse af kontingent.
Vedtaget, at vi fastholder kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Anders Bruun, Michael Jørgensen og Henning Jepsen.
De modtager alle genvalg.
Der vedtages skriftlig forslagsrunde.
Forslået:
Anders Bruun
Michael Jørgensen
Henning Jepsen.
Og de er dermed valgt.
8. Valg af suppleant.
Henrik Christensen ønsker genvalg.
9. Valg af revisorer.
Bent Hansen og Niels Madsen ønsker genvalg
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10. Eventuelt.
Anders Bruun laver gennemgang af foreningens nye hjemmeside.
Platformen kommer fra Danmarks Jægerforbund.
I fremtiden vil medlemmer selv skulle melde sig til under fanen ”Nyhedsbrev”,
både med telefonnr. og e-mail, for at modtage nyt omkring foreningens
arrangementer osv.
Forslag: Kan jagtforeningen ikke gøre noget mere til at få den fælles ”krondyr
jagt” op og stå.
Næsbjerg jagtforening lægger op til at lave en fællesjagt i januar måned, som
der vil komme information ud omkring senere.
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