Referat af Generalforsamling 31-10-2019
1.

Valg af dirigent og stemmetæller samt sekretær

Sekretær Catia Rasmussen
Dirigent Kurt Frost
Stemmetæller (for enden af de 2 borde)

2.

Formandens beretning

Strukturudvalg. Danmark Jægerforbunds struktur bliver ændret. Jægerråd nedlægges til næste år.
Det bliver større kredse og mere top styring. Kommer nok ikke til at berøre en lille forening som
vores.
Godt år og positiv respons. Vildtudbytte fint.
Knud er med i repræsentantskabsudvalget i Skjoldungernes Land sammen med Gershøj
Strandjagtforening, Gershøj fiskeri, Jagtkonsortiet Østskov og Jyllinge Holm. En mand er kommet
med fra Kirke Hyllinge eller Ejby?

3.

Gennemgang af det reviderede regnskab

Antal kontingenter faldet lidt, 79 medlemmer dags dato og sidste år 87
Almindelig drift underskud på 813
Hundetræning har givet godt overskud
Samlet set overskud på året

4.

Skydeudvalgets beretning

3 skydedage. Første uden mad men stadig godt fremmøde på omkring 20 mand. Heldige med vejret
som nok har bidraget lidt til det gode fremmøde.
30 og 26 de andre to gange med mad.
De første par år var vi nok 8-10 personer per gang så flot fremgang.
Håber I vil være med at bakke op og møde op næste år hvor vi også holder 3 dage.

Information classification: Internal

5.

Hundeudvalgets beretning

Tak til Ole og Peter for hjælpen og det gode arbejde. Fornuftigt tilslutning med gengangere men
også nye. Blandede hunde og ikke kun jagthunde.
Kunne godt tænke sig mere opbakning til hundetræning og håber der er nogle der vil hjælpe.
Per Vest fra Slangerup har været træner da Vagn måtte melde fra i sidste øjeblik.
Tænk over hvem vi kan bruge til næste år og om der er nogle der kan hjælpe til det praktiske.
Slået holdende sammen i starten af træningen så der kun har været en dag og man har været
sammen om det.
Reklame for hundetræningen kun på Facebook og ikke på lokalavisen for ikke at bruge penge på
annoncering da vi ikke troede der ville komme noget ud af det.
Forslag om at få det ind i Jæger
Bjørn har bemærket hærværk nede på hundetræning og indbrud gentagne gange.
Der må gerne ringes til Mikkel hvis man opdager der er eller har været indbrud/ hærværk i huset på
hundetræningen.

6.

Indkomne forslag

Ingen.

7.

Kontingent

Kører videre med det samme.

8.

Valg til bestyrelsen, på valg er:

-

Steen Sørensen, ønsker ikke genvalg

-

Knud Nielsen, ønsker ikke genvalg

Per Marstrand, ønsker ikke genvalg fordi der ikke har været bestyrelsesmøde siden sidste
generalforsamling men accepterer at fortsætte

Information classification: Internal

-

Anders Nyberg, NY

-

Dan Kestler, NY

Valg af suppleanter:
-

Jan Christensen, vil gerne fortsætte som suppleant

-

Rene Skovlund Pedersen, vil gerne fortsætte som suppleant

Valg af revisorer:
-

Peter Poulsen, genvalgt

-

Kurt Frost, genvalgt

Valg af revisor suppleant:
-

9.

Preben Nyberg, genvalgt

Eventuelt

Formanden ved godt at der er lidt utilfredshed med hvordan det kører. Kan godt forstå det men har
ikke tiden til det. Har været til 11 ud af 14 hundetræninger og 5 ud af 11 møder i Jægerforbundet.
Han beklager der ikke har fået holdt bestyrelsesmøde. Beklager ikke alle meddeler er kommet med i
Jæger.
Står over for at skulle styre en virksomhed, familieforøgelse og andre ting.
Hvis man ønsker at foreningen skal drives bedre, skal der overvejes om der skal en ny formand til
eller mere hjælp fra bestyrelsen.
Der er Ikke meget opbakning fra vores medlemmer til de forskellige tiltag, men typisk fra andre
foreninger (det skal laves om).
Håber der kan vises lidt forståelse og tålmodighed. Håber I kan give noget elastik. Ring gerne og
kom med kritik og ideer eller forslag.
Jacob enig i der ikke er mange der bidrager, Mikkel klarer både hundetræning og skydedage.
For dårligt der ikke har været holdt et bestyrelsesmøde, men havde nok været ligegyldigt. Der skal
til at ske noget.
Vi kan umiddelbart godt holde rævejagt igen næste år. Mikkel kontakter Ken ude i skoven om vi
kan få lov til det, sidste lørdag i januar.

Information classification: Internal

Kurt Frost foreslår at Mikkel uddelegerer nogle arbejdsopgaver til andre i bestyrelsen som fx
indslag i Jæger.

Information classification: Internal

