
Ordinær Generalforsamling 

Generalforsamling i Drigstrup Jagtforening afholdes i  

Drigstrup Sognegård mandag den 7. oktober 2013 kl. 19.00 

 

15 mand fremmødt lidt skuffende. 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent:   Henning Klokker 

2. Valg af stemmetæller:  Søren Helding - Hans Ole Martinussen 

3. Kontingent fastsættelse:  Sidste år vedtog vi at forhøje kontingentet med 15 kr. af forskellige 

   årsager blev det ikke ført ud i livet, så det prøver vi i år. 

4. Formandens beretning:  Først 1 min. stilhed for dem der ikke er mere, derefter beretningen  

   (Vedhæftet.) Enstemnigt vedtaget. 

5. Regnskab:   Godkendt uden anmærkninger. ( vedhæftet ) 

6. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde seneste 8 dage før. 

   1. Tilmelding til generalforsamling af hensyn til madbestillingen.  

   vedtaget 

   2. Bekræftelse af indlemmelse af Kerteminde Jagtforening. vedtaget 

7. Valg af bestyrelse: 

  På valg er: - Peter Storm genvalg 

   - Jan Poulsen genvalg 

   - Casper Mohr genvalg 

8. Valg af bestyrelsessuppleant: 

  På valg er:  - Peter Bisgaard genvalg 

9. Valg af revisor: 

  På valg er: - J. O. Danielsen genvalg 

10. Valg af revisorsuppleant: 

  På valg er:  - Jørgen Danielsen ønsker ikke valg, nyvalg Søren Helding 

11. Valg af medl. til flugtskydning udvalget:  

  På valg er:  - Casper Mohr genvalg, udover Casper har Søren Helding og  

   Michael Frandsen sagt ja til at hjælpe med flugtskydningen. 

12. Valg af medl. til riffel udvalget:  

  På valg er: - Palle Jørgensen genvalg med hjælp fra Kim Andreasen  

13. Valg af sognegårdsrepræsentant:  

  På valg er: - Peter Storm genvalg   

14. Eventuelt:  

  1. Forslag om at gøre noget for nyjægerne, f.eks. er der i andre foreninger med  

  hjælp fra fonde indkøbt skydepramme, som nyjægere kunne låne 

  2. Vi kunne også evt. prøve at arrangere en havjagttur, primært for nyjægere, for  

  nuværende ved vi ikke hvor kompliceret dette måtte være. 

  3. Evt. arrangere en eller anden form for sommerarrangement, med familien 

15. Efter generalforsamlingen blev der vist en film "ULL hunting - Drivjagt" 

Foreningen var vært med et stykke brød og en øl + snaps.                                                                                                                                                                                              

      Vel mødt!  Bestyrelsen 


