
 
 
 
 

Referat fra Generalforsamling  
Lørdag, den 5. marts 2011 kl. 13 i Gnibenhus 

 
 

1. Valg af dirigent. 
Leif Benzen. 
Denne påpeger at generalforsamlingen er tidlig nok varslet, men ifølge 
vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i januar måned. 
Det påpeges at man udskød generalforsamlingen til d.d. grundet at 
kassereren ikke kunne færdiggøre sit regnskab. Det skal ved en 
generalforsamling vedtages at generalforsamling afholdes inde for de 
første 3 måneder af året som en vedtægts ændring. 
 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste 
ordinære generalforsamling. 
Håber alle har oplevet nogen gode jagte. 
Der er skudt 3 råvildt, 3 ræve, 1 gås, 1 and, 1 due, 1 skade og 1 hare. 
Der har været en skyde procent på næsten 100 % skudprocenten. 
Vi har været ude med vores lerduekaster og skyde lerduer. Vi har haft 
Flemming og Claus Skriver med som skydeinstruktør. Det har været 
nogen gode dage med et pænt fremmøde. 
Riffelskydningen blev aflyst grundet manglende tilmelding. Er i år flyttet 
til Jægerspris. 
Trækjagten ude på Ko revlerne har været en succes. Formand på dette 
var Finn Bauer. 
Det har været en god aftale med kommunen. 
Der har været jagt 1 pr måned og der er ført en fyldest gørende 
jagtjournal. 
Når det starter op til efteråret igen, skal man blot ringe til Finn Bauer og 
tilmelde sig. 
Der er blevet installeret en varmepumpe. 
Karsten Karlsson og Valde Madsen har været til møde i kreds 7. 
Formandens beretning er godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
    Denne blev gennem gået af kassereren og blev vedtaget.   
 
4. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 



 
 

 
5. Fastlæggelse af kontingent. 

Uændret  
 

6. Valg af til bestyrelsen og kasserer. 
Jørgen Godballe ønsker ikke genvalg. 
Claus Skriver tog imod valg til bestyrelsen og Karsten Karlsson tog imod 
genvalg til kasser. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Birgit Hansen ønsker at gå af som bestyrelses medlem og Mirjam tager 
imod valg til bestyrelsen. 
 

8. Valg af suppleanter. 
Birgit Hansen tager imod valg til suppleant 
Jens Erik Lund tager imod valg til suppleant. 
 

9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant. 
Bård Sandhaug og Steen Hoffcent blev modtager valg og godkendt, som 
bilagskontrollanter 
Og Jørgen Keller modtog valgt og blev valgt til 1 bilagskontrollant 

 
10. Uddeling af Kragepokal. 

Det blev igen til Jan i år. Tillykke med det. 
 

11. Eventuelt. 
Claus Skriver kom med et forslag om at man skulle sætte noget foder 
maskiner ud på Elendigheden for at få noget mere fasan jagt derude. 
Der var flere der havde erfaring for at det havde man prøvet før uden 
den store succes. Claus mente at det kom an på hvordan man gjorde 
dette. 
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