Asperup, Roerslev og Nr. Åby Jagtforening
Generalforsamling d. 6. feb. 2017
Den 6. februar 2017 kl. 19.30 afholdtes generalforsamling i Asperup, Roerslev og Nørre Åby Jagtforening,
Rævehulen Middelfartvej 105, 5466 Asperup. Fremmødt var 17 mennesker, fra bestyrelsen manglede
Peter Thorborg og Tom Petersen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Morten Ahlmann.
Dirigent Morten Ahlmann kunne meddele at generalforsamlingen var lovlig varslet. Hvorefter resten af
dagsordenen kunne oplæses:
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3. Fremlæggelse af reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af 1 revisor
10. Eventuelt
Ad 2.
Beretning ved formand Mads Rahbek
Denne begyndte sin beretning med at informere om at mangeårige medlem, samt af flere omgange,
bestyrelsesmedlem, Johannes Gregersen (æresmedlem) natten til d. 5. februar var gået bort. 2016 måtte

foreningen også sige farvel til bestyrelsesmedlem og kasserer Svend Åge Christensen, dette desværre i en
al for tidlig alder. Svend Åge var netop fyldt 67 da han gik bort natten til d. 21. juli 2016.
Svend Åges pludselig bortgang betød at bestyrelsen måtte konstituere et nyt bestyrelsesmedlem og
kasserer. Til al hel for foreningen påtog Carsten Weimar sig denne opgave. Carsten har det sidse halvår af
2016 gjort et stort arbejde, ikke mindst for, i det hele taget, at få adgang til foreningens økonomi.
Året 2016 begyndte med en rokade i bestyrelsen da Tom Petersen ikke længere ønskede at fortsætte som
formand. Tom skal have tak for sine mange for sit arbejde i bestyrelsen. Denne post blev overtaget af
bestyrelsesmedlem Mads Rahbek.
Foreningen råder fortsat over 2 flugtskydningshold ligesom der fortsat udbydes jagttegnsundevisning.
De arrangementer der har været afholdt i foreningsregi har været afholdt har været med varierende
tilslutning således var bukkemorgen og flugtskydningstræninger ganske pænt besøgt. Til gengæld lod
fremmødet til pokalskydning og rævejagt noget tilbage at ønske. Generelt bærer fremmødet til
foreningens arrangementer præg af at nogle falder fra og kun få kommer til. Bl.a har kun to af sidste års
jagttegnsaspiranter ønsket optagelse i foreningen.
Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for godt samarbejde. Et par roller skal
defineres og omfordeles ikke mindst grundet Svend Åges pludelig afgang.
Ad 3.
Regnskabet for 2016 var blevet overdraget Carsten Weimar midt i regnskabsåret grundet Svend Åges
bortgang. Carsten redegjorde i store træk for regnskabet og kunne berette at foreningens udgifter det
forgangne år beløb sig til 74304,37 kr, indtægterne til 80333,72 kr. Altså et resultat på 6029,35 kr. Lagt til
nuværende kassebeholdning pr. 1 januar 2017 beløber foreningens kassebeholdning sig til 64606,57 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 4.
Ingen indkomne forslag
Ad 5.
Kontingent fastlægges fortsat til 100 kr.
Ad 6.
Carsten Weimer vælges til at fortsætte som kasserer
Ad 7.
Niels Anton og Nick fortsætter i bestyrelsen. Tom træder træder ud af bestyrelsen, Rasmus Kristensen
vælges og indtræder som menigt medlem.
Ad 8.
Tom Petersen vælges som suppleant
Ad 9.
Emil Weimar vælges som revisor

Ad 10 evt.
1.
John Hansen ønsker en redegørelse for hvorvidt det er nødvendigt at annoncerer i lokalavisen, da det fra
dennes side findes udnødvendigt at anvende foreningens midler på dette i forhold til indkaldelse til
generelforsamling, hvor indkaldelse fremgår af foreningens hjemmeside – og da vedtægterne blot siger at
generalforsamling skal varsles 2 uger før, men ikke via hvilke kanaler.
Leif Larsen finder det relevant at en lokalforening også benytter sig af et lokalt medie og er synligt via
dette. Endvidere påpeger denne at andre end foreningens medlemmer også bør gøres opmærksom på
generalforsamling og er inviteret til denne, uden dog at være i besiddelse af stemmeret.
Mads Rabek finder det relevant at man som forening benytter sig af lokale medier. En annonce er også en
støtte til et lokalt medie, der givet kan benyttes i forhold til senere omtale af foreningens arrangementer i
netop dette.
Foreningens kommunikation via tilgængelige medier diskuteres ved næste bestyrelsesmøde.
2.
Morten Ahlmann påpeger at oprydning især efter klubaftner er mangelfuld
Jagttengsunderviser Bent Lærke mener at dette dog er forbedret i indeværende år, således er manglende
oprydning kun en enkelt gang er observeteret af denne.
Mads Rahbek udtaler at oprydning vil blive diskuteret ved næste bestyrelsemøde.
3.
Jagttegnsunderviser Bent Lærke mener, at der bliver gjort for lidt for at indlemme jagttegnskursister i
foreningen – og at kommunikationen fra foreningen udadtil, herunder oplysning/reklame for
jagttegnsundervisning er for dårlig, bl.a ingen annoncering i bladet Jæger. Bent Lærke mener endvidere at
opgaven påhviler foreningens formand
Mads Rahbek tager kritikken til sig, da antallet af kursister til årets jagttegnsundervisning lader noget
tilbage at ønske. Dog påpeger han at undervisningstilbudet er kommunikeret videre via foreningens
hjemmeside, via nyhedsmail ligeledes er undervisningstilbudet formidlet videre til samtlige ungdomsskoler
i kommunen – dog har der ikke været annonce i lokaltidende.
At annoncering gennem bladet jæger ikke har foregået beklages – dette, for foreningen, gratis medie bør
selvfølgelig anvendes.
4.
Det ønskes udersøgt hvorvidt foreningen kan anskaffe sig glatløbede våben i foreningens navn til brug ved
bl.a polterabendskydninger.

Dette undersøges af Mads Rahbek.

Generalforsamlingen, der i øvrigt blev afholdt i god ro og orden, sluttede kl. ca 22.00

