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Referat fra generalforsamlingen den 14. februar 2020
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 20. februar kl. 1900 i jagthuset på Kær
Vestermark. Der deltog ca. 25 medlemmer.
Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter, med flg. Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand og / eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Ad pkt.1: Valg af dirigent:
Aage Petersen blev uden modkandidater valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at
forsamlingen var rettidig indvarslet og hermed var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad pkt. 2: Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære
generalforsamling:
Formanden Chresten Waldemar, aflagde årsberetningen som efterfølgende blev
godkendt. (Årsberetningen er i sin fulde ordlyd gengivet i særligt dokument nedenfor).
Ad pkt. 3: Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede regnskab til
godkendelse:
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
Ad pkt. 4: Indkomne forslag:
Bestyrelsen oplyste at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, til behandling.
Bestyrelsen ønskede forslag til vedtægtsændringer behandlet og godkendt af
generalforsamlingen. (De reviderede og godkendte vedtægter, vil blive indlagt på
foreningens hjemmeside når endelig godkendelse af Danmarks Jægerforbund foreligger).

Ændringerne omfatter nogle redaktionelle ændringer i punkterne vedrørende revision og
godkendelse af regnskab. Punkterne der er ændret er: Pkt. 7.4, underpunkt 3 og pkt.13.1.:
Ændringerne skyldes at det alene er statsautoriseret eller registreret revisorer, som må
anvende ordene ”revidere og påtegne” når de underskriver jagtforeningernes regnskaber.
”7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
Underpunkt 3: Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede regnskab til godkendelse”.

”13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og
anfører evt. Bemærkninger på dette”.
Vedtægterne er endvidere blevet suppleret med et nyt pkt. 10.10, med flg. Tekst:
”10.10 Bestyrelsen kan beslutte, at antallet af bestyrelsesmedlemmer forøges til 7.
Såfremt det besluttes, skal det forøgede antal bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen,
jf. punkt 10.1”.
Dette punkt giver bestyrelsen ”grønt lys” til at beslutte at udvide bestyrelsen med 2
personer, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt.
Ad pkt. 5: Fastlæggelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret.
Ad pkt. 6: Valg af formand og kasserer:
Formand: Chresten Waldemar (På valg) (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsens forslag: Flemming Nielsen. Blev valgt uden modkandidater.
Kasserer: Nuværende Flemming Esbensen (ikke på valg).
Ad pkt. 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
1. Nuværende Jørgen Lassen (ikke på valg).
2. Nuværende Tommy Gram Knudsen (Ikke på valg)
3. Bestyrelsens forslag: Chresten Waldemar. Blev valgt uden modkandidater.
Ad pkt. 8. Valg af 2 suppleanter:
(Nuværende Ole Hertz og Henning Bjørklund modtager genvalg) Begge blev genvalgt.
Ad pkt. 9. Valg af 1 revisor og to revisorsuppleanter:
(Hans Peter Hollænder er på valg og modtager genvalg). Blev valgt.
Nuværende revisorsuppleanter Carsten Blom og Aage Petersen modtager genvalg).
Begge blev valgt.
Ad pkt. 10. Eventuelt:

Under eventuelt blev der bl.a. foreslået, at afholde en ”trofæaften”, hvor medlemmer der
har nedlagt trofæbærende vildt på jagtrejser i udlandet kan fortælle og delagtiggøre andre
interesserede om gode og spændende oplevelser.
Endvidere blev der foreslået at afholde et kursus i regulering, herunder fældebygning samt
regler for fangst i fælder.
Det blev af bestyrelsen taget til efterretning og der vil blive arbejdet videre med disse
forslag.
Den formelle del af generalforsamlingen sluttede kl. ca. 2015.
Referent: Flemming Nielsen

Årsberetning:

Årsberetning for forenings året 2019.
Indledning:
Kære medlemmer af Sønderborg Jagtforening!
Som formand for en bestyrelse og en forening, er det altid lidt specielt at stå foran den forsamling der
udgør den højeste myndighed i en forening.
Generalforsamlingen er det formelle styringsredskab.
Generalforsamlingen er eftersynet af foreningens virke i det forløbne år.
Først skal vi høre, hvad vi har foretaget os i år, bagefter hvad det kostede.
Det har igen været en fornøjelse, at opleve en stor og engageret deltagelse i foreningens aktiviteter.
En helt grundlæggende og uvurderlig forudsætning for at kunne drive vores forening og dens aktiviteter er:
-

At der er medlemmer der møder op, engagerer sig og flittigt deltager i aktiviteterne. At der er
udvalgsformænd, underudvalg og udvalgsmedlemmer, der varetager diverse interesseområder.

-

At der er hjælpere og ildsjæle, der giver en hånd med til stort og småt når bestyrelsen kalder.

-

At der i bestyrelsens sammensætning, er personer der har stillet sig til rådighed for at beklæde
posterne som suppleanter, revisorer m.fl.

Aktiviteter:
-

Der er igen i år gennemført et stort antal aktiviteter, herunder aktiviteter med det formål at
vedligeholde jægerhåndværkets færdigheder, såsom skydefærdigheder med både riffel og
haglbøsse.

-

Der er gennemført et stort antal riffelskydninger. Dels på skydebanen på Kær og dels på
hjortebanen i Oksbøl.
Endvidere skydetræning i skydebiografen i Tellingstedt.

-

Hundearbejdet har igen fyldt godt og positivt i aktivitetsprogrammet.

-

Der er ligeledes blevet gennemført kursus i vildtsygdomme og hygiejne.

-

På den traditionsrige arbejds- og aktivitetsdag den 15. juni, blev der atter udført en stor
arbejdsindsats i huset.

På arbejdsdagen blev der bl.a. foretaget forbedringer i vores alles jagthus.
Herunder blev der bl.a. opsat nye lamper i mødelokalet. Flyttet diverse elinstallationer. Flere køkkenskabe
blev sat op. Der er indkøbt et nyt komfur.
Jaghuset fremstår nu endnu bedre.
Det skal dog her igen understreges, at målet i sig selv, ikke er at have nogle pæne og indbydende
foreningslokaler.
Målet er, at de skal være rammen om foreningens virke, og at de skal fyldes ud med en masse spændende
og gode jagtrelaterede aktiviteter.
Det er også op til jer, at komme med forslag til fremtidige aktiviteter.

Udflugt til Brahetrolleborg:
Lørdag den 3. august drog ca. 50 medlemmer med familiemedlemmer på udflugt til GAME FAIR 2019 til
Brahetrolleborg på Fyn.
Vi har i bestyrelsen længe arbejdet på, at skabe et arrangement, hvor både medlemmer og familie kunne
deltage.
Det var en rigtig god udflugt med færge og bustur, morgenmad på færgen og et økonomisk tilskud til
frokosten.
GAME FAIR var et stort og flot tilrettelagt arrangement, som for første gang blev afholdt på godset
Brahetrolleborg.
Der var enkelte ”skønhedsfejl”. Herunder på forplejningsmulighederne.
Der var underkapacitet i forhold til de mange deltagere som var mødt frem.
Vi kunne have ønsket os, at vi i samlet flok kunne have haft muligheden for fælles spisning.
Men bortset fra det, så havde vi en dejlig dag på Brahetrolleborg hvor vi ligeledes var velsignet af et
fantastisk flot vejr.

Fremadrettet:
Bevare et højt aktivitetsniveau – også i 2020.
Det er allerede synliggjort i det udsendte program, der indledningsvis dækker 1. halvår.
Aktiviteten der ligger først for, er Jægermiddagen lørdag den 14. marts.
Der er stadig ledige pladser. Så jeg vil her opfordre jer til at få jer tilmeldt snarest belejligt.

Afslutning:
Tak til jer medlemmer for jeres engagement og deltagelse i foreningens aktiviteter.
Tak til udvalgsmedlemmerne. Uden jeres hjælp var det ikke muligt at gennemføre alle vores aktiviteter.
Og endelig en stor tak til bestyrelsen for et fremragende samarbejde.
Dette var årsberetningen.
Der er lejlighed til at stille evt. uddybende spørgsmål, til debat og forhåbentlig godkendelse af beretningen.

