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Referat af Generalforsamling. 

Lørdag, den 9. januar 2010 Kl. 13.00 i Gnibenhus 

 

Formanden bød velkomme til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Leif Bentsen blev valgt og dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

Deltager var mødt op. 

Dirigenten gav ordet til formanden som takkede for ordet 

  

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 

Formanden startede med at sige at det var en stor succes med foreningen og især 

jagterne. Lerdue skydning er blevet succes, og til jagterne er var der mange hunde og 

jægere. 

Julefrokosten var god, den sidste jagt var dæleme koldt.  

Formanden har en tak til nogle personer der er utroligt flittige til at vedligeholde 

arealerne omkring Gnibenhus, takken gik til Valde og Våbenskolen. 

Formanden har været i kontakt med en biolog fra kommunen om jagten på Korevlerne 

og ville gerne vide om hvor mange der har brugt Korevlerne til jagt der i 2009. 

Formanden fortalte lidt om udvalget i kommunen der har med Korevlerne at gøre. Vi er 

en 10 - 15 stykker der vil benytte korevlerne. Formanden sagde envidere at det er 

mulig at leje Korevlerne men han ved ikke hvad jagtudbyttet kunne være der nede. 

Formanden vil meddele kommunen at vi gerne vil benytte Korevlerne, men vi vil betale 

for at benytte korevlerne. 

Jens Erik Lund huskede formanden på det største arrangement i løbet af året. 

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kassereren fremlagde regnskabet og fremhævede indkøbet af en lerdue kastemaskinen. 

Der blev stillet et par forstående spørgsmål.   

Regnskabet ønskes bedre udspecificeret. 

 

4. Indkomne forslag. 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent. 

Kasser Foreslog et kontingentstigning for rævene så kontingentet fremover bliver på 

samme beløb som et husstands medlems niveau 292 kr. og så afrundet til 300 Kr. i 

indeværende år. 

Endvidere foreslog kassereren at medlemmer af DJ skal stige 40 kr. i 2011. 

Kontingent stigningerne blev enstemmigt vedtaget. 

  



Sjællands Odde 
D. 10-01-2010 

 

6. Valg af formand og kasserer. 

Kassereren var på valg og modtog gerne genvalg. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlem Birgit Hansen er på valg, og ønsker genvalg, Birgit blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Kasper Madsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

På den tomme bestyrelses plads blev Finn Bauer blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 

 

8. Valg af suppleanter. 

Da der ikke er nogen forslag til 1. suppleant så jens Erik Lund blev valgt til første 

suppleant. 

Mirjam stillede op til 2. suppleant og blev enstemmigt valgt. 

 

 

9. Valg af 2 Bilagskontrollant og 1 Bilagssuppleant.. 

Dennis Axel Madsen og Bård Sandhaug blev forslået og valgt til Bilagskontrollant. 

Steen Hoffcent stillede op til Bilagssuppleant 

 

10. Uddeling af Kragepokal. 

Jan blev igen den store vinder af Kragepokalen med 16 krager altså 32 krageben. 

 

11. Eventuelt. 

Formanden forslog at vi opretter et jagtkonsortie under Odden Jagtforening der har til 

formål at købe en jagt til konsortiet. 

Et medlem mener at man spørger medlemmerne når der skal være prisstigningerne. 

Det blev præciseret at det er bestyrelsen der fastsætter priserne i foreningen. 

 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede også for god ro og orden og for genvalget. Og til sidst takkede 

formanden dirigenten for en god styring. 

 

 

Formand: 

 

 

Jørgen Andersen 

 

Dirigent: 

 

 

Leif Bentsen 

 


