Generalforsamling den 18.11.2013
Sted: Cafe´ Fortegården
Antal deltagere: 21 pers. incl. bestyrelsen
Formanden bød velkommen efter middagen. Som i øvrigt var vellykket. Ros til formanden for
valget af lokalitet.

Punkt 1. Valg af dirigent.
Henrik Nielsen blev valgt. Ingen modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i
henhold til vedtægterne.
Herefter fik formanden ordet.
Adam mindedes Willy Madsen, der i året var afgået ved døden. Der blev blæst Jagt Forbi. Et
trofast medlem er her ikke mere.

Punkt 2. Beretning ved formanden og udvalgsformændene.
Formanden Adam Nathansen aflagde beretning og redegjorde for konstitueringen og
udvalgsformændenes arbejde og afholdte arrangementer.
Website er etableret og bliver et aktivt orienteringsmedie. Ny jagttabel næste år. Flere arter med
i fredning. Fasanhønen må jages fra den 1.10. Ændringer for gæs. Generelt en skidt udvikling.
Kalø og Rødovre forventes sammenlagt, vides pt ikke hvor. Ny jagtprøve 2014. Mindre
udenadslære. Dan Lillebæk uddybede. Positivt: jagt på kommunale arealer. Ret til lyddæmper
fra nytår 14. Anskydningsdebatten fortsætter. Formanden opfordrede til korte skud.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde i året.
Dan Lillebæk: Redegjorde for jagttegnsundervisningen og de nye regler.
Riffeludvalget: ca. 80 deltagere i Ulfborg 4. maj. JKF- samarbejdet: interesse fra de fleste
foreninger i kommunen. Generelt gode erfaringer med det politiske arbejde .
Kristian Kristiansen: Berettede om afholdte havjagter. Fortalte om vores dejlige tur i oktober,
28 fugle. 2 gode jagter i januar. 27 januar aflyst på grund af blæst. Det samme gælder for jagten
3. 10. Generelt god tilslutning fra nye jægere. Glædeligt. Se i øvrigt vores hjemmeside an
havjagter.
Kristian har været på " prøvetur " med ’Skibet’. Ikke tilfredsstillende. Skibet har ikke plads nok
og sejler for kort tid.
Fra salen var der spørgsmål fra Finn Østergaard Nielsen, Kirsten Lytken og Klaus. Adam og
Dan svarede herpå. Kristian spurgte til procentdelen af indberetninger. Ca. 50 % indberetter.
Forslag om flugtskydningsarrangementer. Der var drøftelse herom. Evt. som afslutning på
jagtprøveuddannelsen.
Beretningerne blev godkendt med applaus.

3. Kassereren Poul Erik Borg fremlægger regnskab og status.
Herunder punkt 6.
Poul Erik viderebragte en tak fra Niels Krabbe for opmærksomheden i forbindelse med
hustruens død.
Kassereren gennemgik grundigt regnskab og det nye budget.
Uændret kontingent.
Punkt 3 og 6 godkendt med applaus.

4. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag fra bestyrelsen.

5. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af kasserer.
Poul Erik Borg genvalgt med applaus. Ikke andre forslag.

8. Valg af 2 best. medlemmer.
Kristian Kristiansen og Dan Lillebæk blev genvalgt med applaus.

9. Valg af bestyrelsessuppleant
Flemming Lytken. Genvalg med applaus.

10. Genvalg til revisorer og suppleanter.
Valgt er Hans Jakobsen og Nils Krabbe, som suppleanter: Allan Frengler og Jan Ankjær
Sørensen.

11. Richard fremlagde den nye hjemmeside.
Meget flot arbejde , som fik et fortjent stort bifald fra alle.
Formanden takkede generalforsamlingen for god ro og orden og den store lyst til debat.
Hermed sluttede generalforsamlingen og overgik til " sønderjysk lotteri " styret med kyndig hånd
af Flemming Lytken.
GODT NYTÅR til alle og tak for 2013.
Venlig hilsen
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