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Dagsorden
1
2
3
4
5

Velkommen
Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Beretninger fra udvalgene
Flugtskydningsudvalget
Klubhusudvalget
Aktivitetsudvalget
Hundeudvalget
IT-udvalget
Riffeludvalget

6

Regnskab

7

Fastsættelse af lokalkontingent 2023

8

Valg til bestyrelse
Karsten Villumsen
Søren Nielsen
Karsten Petersen
Carsten Pedersen
Bjarke Damgaard

9

Valg af suppleant
Vakant
Vakant

10 Valg af revisor
Carsten Rosenlund

Ønsker genvalg
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

11 Indkomne forslag
12 Uddeling af årstegn.
13 Eventuelt

Ad. 1 Velkommen.
KV bød velkommen til alle fremmødte, med en særlig velkomst til vores 2 æresmedlemmer Hans Peter og Egon,
samt vores hovedbestyrelsesmedlem i kreds 7 Danmarks Jægerforbund Musse.

Ad. 2 Valg af dirigent.
Vores trofaste dirigent gennem 24 år Henrik Winge blev endnu en gang valgt til at lede aftens generalforsamling.
Henrik kunne oplyse at generalforsamling var lovlig indvarslet og var beslutningsdygtig.
Henrik gennemgik dagsorden.
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Ad. 3 Valg af stemmetæller
Der blev valgt 2 stemmetæller, JØP og Mie.
Der var fremmødt 25 stemmeberettiget medlemmer, og 1 gæst.

Ad. 4 Formandens beretning
Formanden aflagde beretning for året 2020.
JØP gav kort orientering om jagtforeningens rævegrave.
HP Taverna var ikke tilfreds med vores nuværende formand for jagtudvalget, formanden tog ordet og oplyste at
der efter generalforsamlingen vil ske en om rokade på den post.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 5 Beretninger fra udvalgene
Søren aflagde beretning for flugtskydningsudvalget, enstemmigt vedtaget.
Karsten P. aflagde beretning for klubhusudvalget, enstemmigt vedtaget.
Karsten P. aflagde beretning for aktivitetsudvalget, enstemmigt vedtaget.
Karsten P. aflagde beretning for hundeudvalget, enstemmigt vedtaget.
Flemming aflagde beretning for IT udvalget, enstemmigt vedtaget.
Henrik aflagde beretning for riffeludvalget, enstemmigt vedtaget.

Ad. 6 Regnskab
Henrik fremlage og gennemgik regnskabet. Godkendt uden bemærkninger.

Ad. 7 Fastsættelse af lokalkontingent 2022
Bestyrelsen ville ikke hæve vores nuværende lokal kontingent på kr. 175,00.
Enstemmigt vedtaget at fastholde på nuværende kr. 175,00 i 2023
Musse fik ordet og ville opfordre bestyrelsen til næste år at hæve kontingentet en smule pga. der fremadrettet
komme større udgifter til rengøring af skydebane.

Ad. 8 Valg til bestyrelse
Karsten Villumsen, Søren Nielsen, Karsten Petersen, Carsten Pedersen samt Bjarke Damgaard var alle på valg
og ønskede genvalg. Der var ingen modkandidater så alle blev valgt for en ny 2 årig periode.

Ad. 9 Valg af suppleant
Der er 2 ledige suppleantposter. Det var ikke lykkes bestyrelsen at finde 2 nye emner, og der var ingen på
generalforsamlingen som ønskede at indgå som suppleanter så bestyrelsen vil arbejde videre og håber at finde
2 nye suppleanter i løbet af året eller seneste til vores næste generalforsamling i 2023.

Ad. 10 Valg af revisor
Carsten Rosenlund ønskede genvalg og blev valgt.

Ad. 11 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
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Ad. 12 Uddeling af årstegn
Der blev uddelt 3 årstegn.
25 års tegnet til Sanne Olsen
40 års tegnet til Hans Peter Køel Jensen
65 års tegnet til Jens Fogh Jakobsen
Alle 3 modtog diplom og gave fra foreningen.
Jørgen Petersen modtog en kurv for sit 30 års jubilæum som revisor i jagtforeningen.

Ad. 13 Eventuelt
Dorethe og Egon ville godt i år hjælpe til med regulering af råger i Lejre kommune.
Musse fik ordet og fortalte om hvad der rører sig i DJ, der var mange spørgsmål til Musse. Stor tak til Musse og
knæk og bræk med valget til HB i år.
Henrik erklærede herved generalforsamlingens som afsluttet, og gav ordet til formanden for en sidste
bemærkning.
Formanden takkede alle for at de var kommet, stor tillykke til de 3 årstegn modtager, også en stor tak til Musse
for at deltage i vores generalforsamling og held og lykke med valget til HB den 15. marts, og sidst men ikke
mindst stor tak til Henrik Winge for hans gode måde at lede vores generalforsamling på, som blev belønnet med
en kurv.

