Ordinær generalforsamling
Referat
Møde fredag den 14.11.17 - Strandjagtforening
Pkt 1: Valg af dirigent
Enstemmigt vedtaget til Freddy Hansen
Pkt 2: Valg af referent
Uden det store kampvalg blev dette hverv betroet til Martin Green
Pkt 3: Fastsættelse af kontingent for 2018
Bestyrelsen fremlagde deres anbefaling som var at holde kontingentet på samme niveau.
Dette blev enstemmigt vedtaget uden modsætninger.
Pkt. 4: Formandens beretning
Formanden Kim Jensen berettede omkring det forgangne år.
Specielt blev der lagt vægt på:
–

konstitueringen af ny formand midt på året grundet tidligere formand var nødt til at trække sig
grundet jobsituation.

–

Sammenlægning med jagtforeningen på ringkøbingvej, som i denne stund meddeles at være sat på
hold ind til en løsning er fundet for hvordan denne forening kommer ud af dets lejemål på
garnisionsområdet, da der kan være store omkostninger vedhæftet en udflytning.

Pkt 5: Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlagt af Torben Mauritson blev der fremvist en god og sund økonomi med en betydelig
medlemsfremgang.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til punktet ”diverse”, som blev efter nogen diskussion forklaret til fulde af
kassereren. Der vil blive set på hvordan man evt. kan dele denne post yderligere op, men der er visse
begrænsninger i regnskabsprogrammet.
En enkelt så gerne man fandt penge til at renovere Olympisk trap banen.
Pkt 6: Afstemning af jagt på skydebanen (Indkommet forslag)
Dette er p.t. ikke tilladt i en uskreven regel da det ikke fremgår af vedtægter.
Da det synger på sidste vers m.h.t. nyjægerjagt i Tvis Mølle blev dette forslag fremstillet med henblik på at
afholde 2-4 nyjægerjagter på strandjagtsforeningens område som substitut. Dertil vil der evt. komme lidt
hands-on i vildtpleje.
Flertalsmæssigt vedtaget!
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Pkt 7: Afstemmelse om fjernelse af paragraf 10.4 i vedtægterne, samt ændring af paragraf 10.5 til
”Bestyrelsen vælger selv i sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær”. Ved evt godkendelse
bortfalder 7.4 ”Valg af formand/kasserer”. (Indkommet forslag)
Ovenstående blev oversat til ”bestyrelsen konstituerer sig selv”, som står i de fleste andre vedtægter.
Forslag vedtaget ved flertal (22 for / 4 mod). Fremtidige dagsordner for generalforsamlinger tilrettes.
Pkt 8: Valg af formand
Bortfaldt ved vedtagelse af pkt 7.
Pkt 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer
5 stk på valg eller udtrådt. Der blev stemt på sedler hvor flere stemmer kunne afgives på én gang.
Der blev afgivet i alt 27 stemmesedler, hvoraf 2 blev dømt ugyldige.
Følgende var opstillet med tilhørende stemmer.
–

Kim Jensen (23 stemmer)

–

Henrik Nielsen (16 stemmer)

–

Torben Hartkopf (14 stemmer)

–

Martin Green (14 stemmer)

–

Lars Markussen (18 stemmer)

–

Garry Merrild (14 stemmer)

–

Ulrik Løcke (11 stemmer)

I samråd mellem Garry, Martin og Torben H, valgte Garry at optage en suppleant post.

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde den 21. Dec 2018 konstitueret sig følgende:
Formand:

Kim Jensen

Næstformand:

Torben Hartkopf

Kasserer:

Torben Mauritson (Var ikke på valg)

Bestyrelse:

Henrik Nielsen
Lars Markussen
Martin Green
Michael Hansen (Var ikke på valg)
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Pkt 10: Valg af suppleanter
Det blev vedtaget at de der ikke fik stemmer nok til at komme i bestyrelsen blev suppleanter i rækkefølge
efter højst antal stemmer. Garry optog efter eget valg efter stemmelighed en suppleant post.
Suppleanter blev derfor: Garry Merrild , Ulrik Løcke
Pkt 11: Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
Jens Bak var på valg og genopstillede. Genvalg vedtaget.
Pkt 12: Eventuelt.
Det blev talt om den lejede jagt på Høvsøre grundet rygter om ekspropriationer i området. Det vedkommer
ikke jagtområdet efter bestyrelsen vidende.
Der ønskes opsat lidt mere lys ude foran klubhuset der evt. kører på sensor.
Køb af stark-varer blev nævnt grundet mangeårig opbakning fra Øster Hjerm brugs. Dette vil blive taget til
efterretning.
Flere så gerne at flere sporting-skytter hjalp til under events i andre discipliner. Fra bestyrelsens side lød
det at der ikke forfordeles nogle discipliner og opfordrede medlemmer til at hjælpe til ”globalt”.
Der blev talt om at nedsætte et flugtskydningsudvalg til at planlægge skydninger i alle discipliner.
Der blev fremhævet at bestyrelsen bør prioritere genopbygning af Nordisk Trap.

REFERENT: Martin Green
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