Referat ordinær generalforsamling 2008
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand og kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Uddeling af Kragepokal
11. Eventuelt

Formanden bød velkommen og udtrykte sit håb om en god generalforsamling.
1. Formanden foreslog Jens Erik Lund som dirigent. Jens Erik Lund blev enstemmigt valgt.
Jens Erik Lund forklarede generelle regler for generalforsamlingen.
Hvis nogen skulle ønske at få ordet skulle de blot give et tegn til dirigenten.
Stemmeberettigede er kun medlemmer af Danmarks Jægerforening.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
Se formandens skriftlige beretning.
3. Under fremlæggelse af det reviderede regnskab blev der stillet spørgsmål til regnskabet
om renter, hvorfor der var underskud på morgenmadsposten (Kasper) og til indholdet
af posten diverse indtægter (Per).
Regnskabet blev godkendt
Kassereren fortalt lidt om revisorernes besøg og godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag
Ingen
5. Fastlæggelse af kontingent er underlagt Danmarks Jægerforeningen, Ræve skal stadig
betale 125 kr. pr. år.

6. Valg kasserer
På Valg var Karsten L. Karlsson, han modtog genvalg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kasper Madsen var som sagt trådt ud af bestyrelsen p.g.a. arbejde og Birgit var som
suppleant trådt ind i sekretær rollen. Så på valg var Birgit Hansen og Jørgen Andersen.
Birgit modtog genvalg.
Jørgen Andersen modtog ligeledes genvalg.
8. Valg af suppleanter
Her skulle vælges en ny 1. Suppleant og på valg var 2. Suppleant
Opstillet var Kasper Madsen, han var sluppet ud af dronningens klæder igen.
Kasper Madsen modtog valg som 1. suppleant
Jens Erik Lund modtog genvalg.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
De to revisorer Ole Jensen Schou og John Robert Hansen deltog desværre ikke i
generalforsamlingen, men havde givet deres tilsagn om at modtage genvalg.
Revisorerne blev genvalgt.
Valg af Revisor suppleant:
Opstillet blev Dennis Madsen som herefter blev valgt.
10. Uddeling af Kragepokal
Jan Nielsen har indleveret 70 krageben og dermed vinder af årets kragepokal.
11. Eventuelt
Selv under generalforsamlingen kan Odden jagtforening lever vildt, uheldigvis påkørte
vores jagtfotograf Mirjam Bauer en Rå, Råen blev dræbt ved sammenstødet og Mirjams
bil led ikke den store overlast.
Kassereren talte lidt om lerdueskydning, og oplyst at det er sat i gang i samarbejde
med VBK, lerduekaste apparat vil blive indkøbt i 2008. Der vil blive udsendt en
aktivitetsplan ud i papirform.
Her efter afsluttende formanden generalforsamlingen med en tak for god ro og orden
og for samarbejdet i det forgangne år.
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