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Dagsorden
1
2
3
4
5

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

6

Regnskab

7

Fastsættelse af lokalkontingent 2022

8

Valg til bestyrelse
Henrik Jeppesen
Joakim Gjørlund
Flemming Manthey
Jon Lorentsfeldt

9

Valg af suppleant
Ingen på valg i år

10 Valg af revisor
Jørgen Petersen

Ønsker genvalg
Ja
Nej
Ja
Nej

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 23 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.

Ad. 3 Valg af stemmetæller
Der blev valgt 2 stemmetæller, Johnny og Mie.
Der var fremmødt 21 stemmeberettiget medlemmer, og 2 gæster.
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Ad. 4 Formandens beretning
Formanden aflagde beretning for året 2020.
Der var ingen spørgsmål til beretning og den blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 5 Beretninger fra udvalgene
Søren aflagde beretning for flugtskydningsudvalget, enstemmigt vedtaget. Søren overakte en gavekurv til Hanne
for sin store hjælp med at sælge pølser, øl og vand på skydebanen i år.
Karsten P. aflagde beretning for klubhus og jagthornsudvalget, enstemmigt vedtaget.
Karsten V 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 2022

Ad. 8 Valg til bestyrelse
Henrik Jeppesen og Flemming Manthey blev begge valgt for en ny 2 årig periode uden modkandidater.
Joakim Gjørlund og Jon Lorentsfeldt ønskede ikke genvalg. Der var ingen i forsamlingen som ønskede plads i
bestyrelsen, så ved næste bestyrelsesmøde når bestyrelsen skal konstitueres, vil vi trække vores 2 suppleanter
op i bestyrelsen, og til næste generalforsamling i januar måned 2022 vil vi søge 2 nye suppleanter.

Ad. 9 Valg af suppleant
Ingen på valg i år

Ad. 10 Valg af revisor
Jørgen Petersen ønskede genvalg og blev valgt.

Ad. 11 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 12 Uddeling af årstegn
Der blev uddelt 3 årstegn.
40 års tegnet til Bjarne Rasmussen
50 års tegnet til Preben Just Sørensen
55 års tegnet til Helge Jensen
Alle 3 modtog diplom og gave fra foreningen.
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Ad. 13 Eventuelt
Jørgen Petersen fortalte om en meget positiv oplevelse med DJ mobile skydevogn, som han klart ville anbefale,
og koster kun kr. 500,00 for en dags leje.
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 næste år.
Henrik erklærede herved generalforsamlingens som afsluttet, og gav ordet til formanden for en sidste
bemærkning.
Formanden takke alle for at de var kommet, stor tillykke til de 3 årstegn modtager, også en stor tak til Hanne for
hjælpen på skydebane, og sidst men ikke mindst stor tak til Henrik Winge for hans gode måde at lede vores
generalforsamling på

