Referat:
HVALSØ-OSTED JAGTFORENING´S GENERALFORSAMLING 29. JANUAR 2015 I KIRKE SAABY
FORSAMLINGSHUS.

Ad. 1: Velkommen
Karsten Villumsen bød alle velkommen, og en særlig velkomst til vores 3 æresmedlemmer Egon Hansen,
Hans Peter Nielsen og Dürning Sørensen, samt kredsformand i kreds 7 Maria Louise.
Ad.2: Valg af dirigent
Henrik Winge blev valgt til dirigent. Henrik erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til
vedtægternes § 7.
Ad.3: Valg af stemmetæller
Til stemmetæller blev 1 fra hver side i salen. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer, samt 4
gæster.
Ad.4: Formandens beretning
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: Beretning fra udvalgene
Søren Nielsen for Flugtskydningsudvalget.
Karsten Villumsen F/Lars Holse Jagtudvalget.
Tue Nygaard for Knivkursus.
Ida Hansen F/Birgit Poulsen for Team Tøs.
Linda Larsen for Klubhusudvalget.
Christian Nøhr Hansen for Hundeudvalget.
Flemming Manthey for IT udvalget
Alle beretninger blev enstemmigt vedtaget.
Ad.6: Regnskab
Ida Hansen fremlagde regnskabet og der var ingen bemærkninger.

Det blev enstemmigt vedtaget.
Ad.7: Fastsættelse af lokalkontingent 2016
Lokalkontingentet for 2016 blev uændret kr. 175,00. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Ad.8: Valg til bestyrelse
Henrik Jeppesen - Linda Larsen og Flemming Manthey blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Ad.9: Valg af suppleant
Ingen nye på posten som suppleant.
Ad.10: Valg af revisor
Jørgen Petersen modtog genvalg som revisor.
Ad.11: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.
Ad.12: Uddeling af årstegn, krage skade pokal samt fiskepokal
Der var ikke nogen uddeling af årstegn, krage-skadepokal eller fiskepokal.
Ad.13: Eventuelt
Musse gav en orientering om hvad der rører sig i Kreds 7, samt en kort gennemgang af det nye hus på Kalø.
Hun fortalte også at der er kommet en ny jagttegns bog, og med de nye prøveregler, er 3200 nye der har
været til prøve, og 1500 til hagleprøven, hvor ca. 1/2 delen har bestået.
Den nye regel med vildtindberetning skal ske for at få fornyet jagttegnet.
Der blev også fortalt at der er 7-10 ugers ventetid på våbentilladelse
Formanden afsluttede med at takke forsamlingen for fremmødet, og takke dirigenten for veludført arbejde.
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