
Referat generalforsamling 2019, Århus Jægerforbund 
 

Generalforsamling afholdt på Fortegården den 25.11 i henhold til vedtægterne. 
Antal deltagere: 15 personer. Formanden bød velkommen. 
  
Pkt 1. Valg af dirigent. 
Henrik Nielsen blev foreslået og valgt. Henrik Nielsen takkede for valget og konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 
  
Pkt. 2. Beretningen om foreningens virksomhed ved formanden og udvalgsformændene. 
Formanden aflagde en fornem beretning om det forgangne års virksomhed. Glædeligt at vi 
i året ikke havde mistet nogle medlemmer som følge af dødsfald. 
Dan Lillebæk berettede om riffelskydning i Ulfborg. 63 deltagere den 25.4 2019. God dag 
og god skydning. 
Poul Erik Borg berettede om rågeregulering. Nedgang i antal råger og færre reder. Spm. 
Fra panelet: er det et politisk mål, at bestanden nedbringes eller er fuglenes antal 
nedbragt, eller er flyttet. Der blev spurgt til evt. regulering af skarven. 
Richard Kristensen: Hjemmesiden kører som vanligt, og der er mange læsere. 
Formanden, Arthur Wierema berettede om regulering af Mårhunde og om bestanden af 
ulve. Tilsyneladende færre ulve. 
Dr blev drøftet andre vildtarter. En god debat med gode spm og svar. 
Beretningen godkendt med applaus. 
  
Pkt. 3. Kassereren Poul Erik Borg fremlagde regnskab og status. 
Foreningen har en væsentlig formue. 
Regnskabet godkendt og vedtaget med applaus. 
  
Pkt 4. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag. 
  
Pkt. Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. 
  
Pkt. Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse. Flere gode indslag. God debat. 
Bl. A. om bidrag til bekæmpelse af mårhunde. 
Budgettet godkendt. 
Pkt. 7. Valg af kasserer. Poul Erik Borg genvalgt. 
Pkt. 8 Valg af 3 best. Medlemmer. Genvalg. 
Pkt. 9. Valg af suppleant. Genvalg. 
Pkt. 10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter. Genvalg. 
Pkt. 11. Eventuelt. Debat om sociale medier. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven. 
Anders og Morten Kirstein tilbød at hjælpe med opgaven. 
Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede for fremmødet og for godt 
samarbejde i bestyrelsen. 
  
Generalforsamlingen blev hævet. 
  
Ref: Hans Oluf Andersen. 25 december 2019 


