HVALSØ-OSTED JAGTFORENING´S GENERALFORSAMLING 30. JANUAR 2020 I KIRKE SAABY
FORSAMLINGSHUS.
Ad. 1:
Karsten Villumsen bød alle velkommen, og en særlig velkomst til vores 2 æresmedlemmer Egon Hansen og
Hans Peter Nielsen, samt Musse hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund.
Ad.2:
Henrik Winge blev valgt til dirigent. Henrik erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til
vedtægternes § 7.
Ad.3:
Til stemmetæller blev valgt Mie og Jon
Ad.4:
Karsten Villumsen startede sammen med forsamlingen at mindes de jagtkammerater som var gået bort i
løbet af året, bagefter blev der aflagt beretning for året der var gået.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad.5:
Søren Nielsen for Flugtskydningsudvalget.
Linda Larsen for Klubhusudvalget.
Flemming Manthey for IT
Tue Nygaard for knivudvalget
Alle beretninger blev enstemmigt vedtaget.
Ad.6:
Ida Hansen fremlagde regnskabet og der var ingen bemærkninger.
Det blev enstemmigt vedtaget.
Ad.7:
Lokalkontingentet forbliver uændret kr. 175,00. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Ad.8:
Valg til bestyrelse: Karsten Villumsen og Søren Nielsen blev begge genvalgt.

Ida Hansen, Tue Nygaard og Linda Larsen har valgt at stoppe. I stedet blev Carsten Pedersen, Bjarke
Damgaard og Karsten Petersen blev valgt.
Ad.9:
Valg af suppleant: Jon Lorentsfeldt blev genvalgt.
Ad.10:
Carsten Rosenlund modtog genvalg som revisor.
Ad.11:
Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.
Ad.12:
Der blev uddelt to 25 års tegn til Carsten Rosenlund og Mads Strand Olsen som begge havde meldt afbud. 5
stk. 40 års tegn blev tildelt John Hilmer, Torben Jensen, Jørgen Høeg Pedersen, Benny Jørgensen og Jørgen
Pedersen. Egon Hansen fik 50 års tegnet og endelig fik Carl Petersen 60 års tegn. John og Torben var ikke til
generalforsamlingen får udleveret deres diplomer på senere tidspunkt af formanden.
Ad.13:
Musse fortalte lidt om de ting der rører sig i Danmarks Jægerforbund, bl.a. at der bliver oprettet en ny
hjemmeside via Jægerforbundet, til hjælp for jagtforeningerne.
Våbenudvalget har 5 fuldtidsansatte.
Der foregår et politisk samarbejde ang. vildt forvaltnings rådet.
Der bliver arbejdet på udfasning af blypatroner til riffel.
Danmark er det eneste land i verden der kun skyder med stålpatroner i haglgeværer.

Henrik Vinge takkede for en god generalforsamling

Referat: Linda Larsen

