Mødereferat

Emne

Generalforsamling

Dato
Tidspunkt
Sted

14-09-2017
Kl. 18.00
Præstevej 90, Gl. Korup

Ref. udarbejdet af

Marianne Tømmerholt

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkommende forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af Kasserer:
• På valg er Kenneth Lærkegaard Pedersen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
• På valg er: Hans Ole Jensen (modtager genvalg)
Timon Lorenzen (modtager genvalg)
Marianne Tømmerholt (modtager ikke genvalg)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
• På valg er: Søren B. Dirksen (modtager genvalg)
Lasse Forsstrøm (modtager genvalg)
9. Valg af 2 revisorer:
• På valg er: Flemming Ryet (modtager genvalg)
Helle Baaring (modtager ikke genvalg)
10. Valg af 2 revisorsuppleanter:
• På valg er: Michael Larsen
Hans Erik Fischer Hansen
11. Eventuelt.
Referat
Verner Dalgaard Jensen bød velkommen, og indstillede Leo Rasmussen til dirigent.
1. Valg af dirigent:
Leo Rasmussen blev valgt til dirigent. Leo takkede for valget, og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dagsorden blev godkendt.
2. Aflæggelse af beretning:
Verner Dalgaard Jensen orienterede om foreningens virke og arrangementer i det forløbende år:
Det har været et anderledes år end tidligere – med aflysninger, dårligt vejr og manglende deltagelse.
- Flugtskydning. Vi har været uheldige med dårligt vejr, og vi kunne ønske os flere deltagere til
skydearrangementerne. Til gengæld var præmieskydningen den 8. august med god deltagelse
og gode præmier. Tak til Per for et godt arrangement.
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Hundetræning. En sløj start med kun ganske få deltagere. Til gengæld var sensommertræningen rigtig god, bl.a. på grund af samarbejdet med Kleiner Münsterländer Klubben.
Riffelskydning i Skallebøllecentret. De 2 arrangementer var med fin deltagelse. Banen var igen
i år lejet uden omkostninger for deltagerne.
Arrangementet hos Arne Holgersen var fint besøgt.
Foredrag med Per Kaufmann (fra ”Nak og Æd i USA”). Kun ganske få deltagere.

Verner Dalgaard Jensen forberedte alle på, at fra næste år vil det blive lidt anderledes. Fremover
vil det blive en mere dynamisk beretning. D.v.s. stikord til forsamlingen, hvor medlemmerne skal
byde ind.
Bestyrelsen ikke ved, om medlemmerne er tilfredse.
Vi får en ny og mere moderne hjemmeside.
Hundetræningen…. Hvad vil vi? Det er ikke besluttet endnu.
Arrangementer…. Vin og mad kommer igen til foråret. Vi tænker også på et arrangement med
”passer haglpatronerne til haglgeværet”, evt. i samarbejde med Odense Jagt og Fritid.
Bestyrelsen….Der vil ske ændringer i bestyrelsen. Per har trukket et stort læs.
Verner beder om input til det nye år.
Bjarne ”Alarm” siger, at han ikke kommer så tit, men han synes, bestyrelsen gør det godt.
Verner opfordrer alle til at tjekke foreningens meddelelser på hjemmesiden og aflevere e-mail
adresser og mobilnumre til foreningen.
Verner takkede lodsejere og sponsorer og Bjarne Sørensen for mange fine sponsorpræmier til
foreningens arrangementer.
Frands Frandsen spørger til, hvor mange medlemmer, der er i foreningen. Han spørger også til
jagttegnskursus. Han vil gerne være behjælpelig med undervisning. Bestyrelsen tager det op til
drøftelse.
Steen Beck foreslår, at vi kontakter Odense Jagt og Fritid for at spørge, om vi kan få lavet en
prisaftale med dem ved køb af patroner, jagtbeklædning m.v. Bestyrelsen undersøger.
Martin B. Mortensen spørger til store jagter (igen). Bestyrelsen undersøger, men det kan komme til
at knibe med lodsejernes velvillighed.
Steen Beck spørger til jagt på Skarø. Kun en enkelt var meldt sidste gang, det blev afholdt.
Bestyrelsen tager det op til drøftelse.
Per Fischer, Peter Gavnbo og ”Hanse” snakker om evt. at genoptage rævejagten. Hvor mange
skal der til, for at det kan gennemføres?
Gert Mortensen nævner arealer til flugtskydning. Hvad med at forpagte et stykke? Måske Pilgaard
kan undvære et stykke? Leo Rasmussen oplyser, at der er lovkrav om min. 5 ha. Bestyrelen tager
det op igen.
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Bestyrelsen har hørt, hvad der er blevet sagt og tager alle forslag og bemærkninger op til
drøftelse.
Formandens beretning blev godkendt.
Leo Rasmussen udnævnes som Æresmedlem i DJ og modtager DJ’s nål og æresbevis.
Foreningen betaler fremover Leo’s kontingent. Leo takkede mange gange for udnævnelsen.
3. Fremlæggelse af regnskab:
Kenneth Lærkegaard Pedersen gennemgik det af revisorerne godkendte regnskab:
Indestående i bank………...…kr. 154.202,78
Kassebeholdning……………. kr. 6.318,00
Beholdning ialt………………..kr. 160.520,78
Årets overskud………………..kr. 12.604,17
Foreningen har p.t. 137 medlemmer fordelt på 94 medlemmer via Danmarks Jægerforbund og 43
lokale støttemedlemmer.
Gert Mortensen spørger til det dalende medlemstal. Kenneth svarer, at alle foreninger melder om
faldende medlemstal. Der kan være mange årsager, men ikke nemt at gøre noget ved.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkommende forslag:
Der forelå ingen forslag
5. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet til foreningen på 125 kr. forbliver uændret i 2017/2018,
således at kontingenterne alene reguleres med en eventuel varslet stigning fra Danmarks
Jægerforbund.
Forslaget blev godkendt.
6. Valg af kasserer:
Per Fischer Hansen blev valgt til ny kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Hans Ole Jensen blev genvalgt
Timon Lorenzen blev genvalgt
Kenneth Lærkegaard Pedersen blev nyvalgt
Søren Dirksen blev nyvalgt
Bestyrelsen består herefter af:
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Formand Verner Dalgaard Jensen, kasserer Per Fischer Hansen, Hans Ole Jensen, Timon
Lorenzen, Mikael Nielsen, Kenneth Lærkegaard Pedersen og Søren Dirksen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Lasse Forsstrøm blev genvalgt
Peter Gavnbo blev nyvalgt
9. Valg af revisorer:
Flemming Ryet blev genvalgt
Jens Eriksen blev nyvalgt
10. Valg af revisorsuppleanter:
Hans Erik Fischer Hansen blev genvalgt
Gert Mortensen blev nyvalgt
11. Eventuelt:
Hanse foreslår en eller anden form for restriktioner til deltagelse i præmieskydningerne. Man bør
ikke bare kunne deltage i præmieskydningen uden i forvejen at have deltaget i et antal skydninger i
løbet af sæsonen.
Et ”kildent emne”. Per oplyser, at det ikke bliver nemt at skulle indføre restriktioner på det område.
Jens Gavnbo synes ikke, at der skal laves restriktioner.
Flemming Ryet spørger til forsikringer på maskinerne. Kenneth L. P. har undersøgt de
eksisterende forsikringer og fundet frem til, at de faktisk var værdiløse bl.a. på grund af
maskinernes alder. Forsikringerne er nu ændret til ”sumforsikringer”, som ikke er påvirket af
maskinernes alder og som alt i alt giver en bedre dækning, hvis uheldet skulle være ude.
Flemming Ryet oplyser, at TK bliver 85 år i 2018.
En del snak om forsikring til skydningerne. Frands Frandsen oplyser, at jagttegnet ikke dækker
flugtskydning. Kai Rasmussen oplyser, at ens egen private ansvarsforsikring dækker ved uheld til
flugtskydning. Jens Eriksen beder bestyrelsen spørge DJ og sørge for, at der gives helt klar
besked om forsikringsforholdene.
Leo Rasmussen lukkede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen hævet, og vi gik over til sidste punkt: gule ærter, som igen i år var fantastisk
tilberedt af Hans Ole’s kone, Hanna, og hendes medhjælpere.
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