Nørre Snede Jagtforening
Referat fra generalforsamlingen onsdag d. 9. november 2016
1.

Dagsordens punkt
Velkomst.
Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Referat
Velkomst ved formand Leif Thykjær.
Kaj Knudsen blev valgt som dirigent og kunne
konstatere at generalforsamlingen var rettidigt
indvarslet efter vedtægterne.
Rikke Thykjær og Lars Mikkelsen blev valgt som
stemmetællere.

2.

Beretning om foreningens virke siden sidste
generalforsamling

Leif Thykjær berettede fra året der gik.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Beretningen kan rekvireres i pdf. format hos
sekretæren.

3.

Fremlæggelse af revideret års regnskab til
godkendelse

Ivan Hyldborg fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4.

Kort orientering fra Skydebanerne. v. Tage
Breinbjerg, Kaj Knudsen og Ivan Hyldborg.

Tage Breinbjerg oplyste at der var faldende
tilslutning til træningsskydningen på riffelbanen,
men at banen alligevel havde fået et lille overskud
der var afleveret til kassereren for Højderyggens
skydecenter.
Den tvungne riffelprøve som normalt afvikles om
foråret på banen i Nørre Snede og som altid har
meget god tilslutning, flyttes til efteråret og
kommer i 2017 til at ligge d. 9 september.
Kaj Knudsen fortalte, at ombygningen af huset på
skydecenteret er nået ret langt, men at der stadig
mangler lidt. Der er også planer om at bygge en ny
sportingbane. Kablerne ligger allerede i jorden og
maskinerne er der også.
Der er en god stemning på skydebanen og Nørre
Snede Jagtforening har været gode til at passe
deres del af banerne.
Kaj oplyste at skydecenterets formand Claus
Pedersen har ønsket at stoppe som formand. Claus
var valg af Klovborg og da det andet Klovborg
bestyrelsesmedlem også stopper, har Klovborg
Jagtforening valgt 2 nye, nemlig Niels Knudsen og
Leif Pedersen.

Fra skydebanerne fortsat

5.
6.

Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag til dagordenen
Fastsættelse af kontingent for 2018.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Ivan Hyldborg – modtager genvalg
Sebastian Kudsk – modtager ikke genvalg
Inga Fog- modtager genvalg

Ivan og Verner fortalte, at de laver en liste over
dem der vil hjælpe. De synes det går ganske godt.
Målet er at lave en turnus hvor hver hjælper max
får 2 aftener pr sæson hvor de skal hjælpe.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018
Vedtaget af forsamlingen.
Bestyrelsen skal, ifølge vedtægterne, bestå af
mellem 5 og 7 medlemmer. Bestyrelsen har hidtil
været på 6 personer. Vi ønsker en bestyrelse på i
alt 7 personer fremover.
Preben Knop og Lars Mikkelsen bliver foreslået og
de modtager valg.
Da der ikke er flere der stiller op, indtræder alle
opstillede i bestyrelsen.
Genvalg:
Ivan Hyldborg og Inga Fog
Nyvalgt:
Lars Mikkelsen og Preben Knop

8.

Valg af suppleanter(vælges for 1 år ad gangen)
På valg er:
Heine Nielsen – genvalg?
Kaj Knudsen – modtager genvalg

Begge suppleanter modtager genvalg og da der
ikke er modkandidater er de valgt.

9.

Valg af revisor
Vælges for 2 år
På valg er:
Verner Mosegaard - modtager genvalg

Verner Mosegaard genvælges

10.

Valg af revisor suppleant (vælges for 1 år ad
gangen)
På valg er:
Carsten Thomsen

Carsten Thomsen genvælges

11.

Valg til Højderyggens bestyrelse
Vælges for 2 år
På valg er:
Kaj Knudsen – modtager genvalg
Ivan Hyldborg -modtager genvalg

12.

Valg af fanebærer
Leif Thykjær- modtager genvalg.
Valg af fanevagt – på valg Verner Mosegård

Kaj Knudsen og Ivan Hyldborg genvælges til
bestyrelsen i Højderyggens skydecenter.
Karl Jensen som suppleant.

Leif Thykjær er valgt som fanebærer
Verner Mosegaard valgt som fanevagt.

Valg af suppleant til fanen
På valg Arne Mortensen
13.

Eventuelt

Arne Mortensen er valgt som suppleant til fanen

Carsten Thomsen roste bestyrelsen for deres
arbejde.
Carsten Thomsen foreslog at fleece jakker magen
til dem bestyrelsen havde fået lavet med logo,
sættes til salg til medlemmer.
Leif Thykjær orienterede fra klubhusets bestyrelse
og regnskab.
Udlejning af huset er i fremgang.
Huset har 7920 kr. på kontoen. Der har været en
meget stor strømregning i det forgangne år. Det er
vigtigt at alle brugere af huset husker at slukke for
el radiatorer

