Sjællands Odde
D. 10-01-2009

Referat af Generalforsamling.
Lørdag, den 10. januar 2009 Kl. 13.00 i Gnibenhus

Formanden bød velkomme til generalforsamlingen og det store fremmøde.

1. Valg af dirigent.
Jens Erik Lund blev valgt og dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt. 20 deltager var mødt op.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
Formanden aflagde beretning og mindedes afdøde medlem.
Formanden fremhævede specielt julejagten med dertil julefrokost.
D. 26 afholdtes åbent hus i forbindelse med jagtforeningens 30 års fødselsdag.
Formanden fastslog at foreningen har fundet sit leje af arrangementer foreningen kan
overkomme.
Vi er nu i Kreds 7 i DJF.
Formanden nævnte at de havde været til møde med Mols linjen og Kristian Hengelberg
og de ville ikke indgå en leje kontrakt da Mols linjen prøver på at sælge.
Formanden takkede alle der var aktive i foreningen med Gnibenhus, bestyrelsen og
andre deltager.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren startede med at dele det reviderede regnskab ud.
Der blev stillet spørgsmål om sponsorater, og sponsorindtægter, der er ingen
sponsorater der har givet direkte indtægter til regnskabet.
Regnskabet blev godtaget enstemmigt.
4. Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen vil gerne fastholde kontingentet som hidtil.
6. Valg af formand og kasserer.
Bård Sandhaug blev meget hurtigt genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Godballe blev genvalgt.
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8. Valg af suppleanter.
Kasper Madsen blev genvalgt.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Ole Schou blev genvalgt.
10. Uddeling af Kragepokal.
Jan Nielsen vandt igen kragepokalen med 40 føder.
11. Eventuelt.
Der blev takket for den måde foreningen modtager nye medlemmer på.
Per har erfaret at der ikke var nogen jagt fiskal på til generalforsamlingen.
Per mener at der skal være Jagt fiskal på, til alle jagter. Det handler om at holde de
jagt etiske regler. Formanden tilkendegav at han vil tage forslaget med på de
kommende jagter i det nye år.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede også for god ro og orden og for genvalget.

Formand:

Dirigent:

Bård Sandhaug

Jens Erik Lund

