Ordinær generalforsamling
Referat
fredag den 24.11.21 - Strandjagtforening
Pkt 1: Valg af dirigent
Enstemmigt vedtaget til Torben Mauritson
Pkt 2: Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen fremlagde deres anbefaling som var at holde kontingentet på samme niveau.
Dette blev enstemmigt vedtaget uden modsætninger.
Pkt. 3: Formandens beretning
Afgående formand Kim Jensen havde sendt følgende tekst som blev oplæst af Martin Green.

”Lige en lille omgang året der gik til generalforsamlingen.
2021 blev endnu et år hvor corona fyldte en del. 4 af 12 måneder måtte vi holde lukket pga den
for store risiko for smitte. Dog fik vi holdt et par stævner desværre alle i sporting, da der ikke var
opbakning blandt vores medlemmer til afholdelse af andre discipliner.
Haglsskudsprøven blev også afviklet med restriktioner det gik rigtig fint uden nogen form
problemer og alle virkede tilfredse. N
aboklagerne holder stadig et alt for højt niveau, men vores forhåbninger er at det afsluttende
kommunalvalg vil sætte en stopper for den politiske indblanding, og som følge deraf vil klagerne
stilne af.
Sluttelig vil jeg (Kim) gerne takke for den tillid der gennem årene er vist til det arbejde der er lagt
i HSJ. Det har været nogle, for mig, lærerige år men også hårde. Nu er tiden blevet til at andre
tager over og at jeg får plejet min familie og min virksomhed. Rigtig god generalforsamling og vi
ses på banen hvor jeg stadig vil være at finde specielt i forbindelse med de arrangementer vi i
fremtiden finder på. Mvh Kim Jensen ”
Derudover blev også suspendering af et bestyrelsesmedlem fremlagt, grundet igangværende
straffesag.
Tillige blev den nye folkeskov og HSJ's deltagelser i jagter i denne fra 2022 omtalt.
Pkt 4: Gennemgang af årsregnskab
Fremlagt af Torben Mauritson blev der fremvist et regnskab tynget af coronanedlukninger.
Der blev også nævnt de store prisstigninger skydesporten ser ind i i forhold til specielt patroner.
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Pkt 5: Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelse:
På valg og genopstiller ikke: Kim Jensen, Jan Adamsen
På valg og genopstiller:

Martin Green, Andreas Gottlieb

Suppleanter:
Genopstiller ikke:

Stig B. Poulsen, Bent Nielsen

Valgt Bestyrelse:
Torben Mauritson, Martin Green, Andreas Gottlieb, Lars Holler Jensen, Stig B. Poulsen
, samt ikke på valg Martin G Jeppesen, Rasmus Ramme Henriksen.
Valgt Suppleanter i nævnt rækkefølge:
Torben Iversen, Merete Agentoft

Revisorer: Bjarne Ravndal (Genopstiller og genvalgt), Jens Ole Mortensen

Pkt 6: Indkommet forslag
Ingen indkomne forslag

Pkt 7: Eventuelt
Refereres ikke
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