Den 1. februar 2016 kl. 18.00 afholdtes generalforsamling i Asperup, Roerslev og Nørre Åby Jagtforening,
Rævehulen Middelfartvej 105, 5466 Asperup. Fremmødt var 17 mennesker heriblandt hele bestyrelsen.
Til dirigent valgtes John Hansen og til referant Mads Juul Rahbek
Dirigent John Hansen kunne meddele at generalforsamlingen var lovlig varslet. Hvorefter dagsordenen
kunne oplæses:
1. Valg af dirigent ( John Hansen)
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære genralforsamling
3. fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand eller kasserer
7. Valg af bestyrrelsesmedlemmer
8. valg af suppleanter
9. valg af revissorer og revisorsuppleanter
10. evt.

herefter blev ordet givet til foreningens formand Tom Pedersen:
Ad 2.
Formandens beretning:
Denne kunne berette at Rævehulen havde været åben for klubaften hver onsdag i periode oktober-maj .
Der har været 2 stabile korthold, men herudover har fremmødet været knebent.
Med hensyn til jagttegnsundervisning har der været 12 aspiranter til Bent Lærches undervisning , heraf har
11 fået jagttegn og 1 mangler haglskydeprøve.
Ved sæsonstart 16. maj var ca. 30 jægere fremmødt til bukkemorgen. På paraden var 4 bukke, største buk
vejede 18 kg og var nedlagt af Niels Anton Thorborg.

Hvad angår flugtskydning har foreningen det forgangne år kunnet stille med 2 hold – onsdagsskydningerne
har forløbet planmæssigt med et rimeligt fremmøde. Også til pokalskydningen var et rimeligt fremmøde.
Den åbne serie blev vundet af Niels Anton Thorborg, den lukkede serie blev vundet af Rasmus Kristensen.
12. September afholdtes skydning i skydebiograf Korsholm i samarbejde med Indslev Jagtforening. I alt 16
skytter deltog i et velafholdt arrangement.
4. november afholdtes trofæaften i rævehulen. Der var et pænt fremmøde. Det danske trofæ blev vundet
af Leif Larsen med en råbuk, udenlandske blev vundet af Max Hansen med en kronhjort.
17. november afholdtes vildspil i Båring forsamlingshus. Fremmødet var noget skuffende, kun 55
deltagende. Dette tilskrives play-off kamp i fodbold mellem Danmark og Sverige. Trods dette generede
arrangementet et lille overskud. Dog er flere deltagere nødvendigt for fortsat at afholde vildtspil.
Juleafslutning 16. december afholdtes som vanligt med glögg og æbleskiver, og jagtsårets sidste
arreangement rævejagten 23. januar var pænt besøgt med 26 til morgenkaffe, hvoraf 18 deltog i jagten.
Jagten resulterede i 5 ræve, og afsluttedes med gule ærter som vanligt.
Ud over de faste indslag har været en polterabendskydning og en herreklub skydning – begge en stor
succes.
Ad 3.
Regnskab blev fremlagt ved kasserer Svend Åge Kristensen. Der har i indeværende år været et overskud på
15.297 kr og 30 øre. Således lyder kassebeholdningen pr. 31/12-2015 på 58.577 kr og 22 øre. Regnskabet
godkendes.
Ad 4.
Der er indkommet forslag om anlæggelse af rævegrave. Det vedtages at der afsættes midler til yderligere 3
rævegrave. Indkøbet varetages af Carsten Wiemar.
Ad 5.
Ingen ændringer til kontingent. Således er kontingent fortsat fastsat til 100 kr pr. medlem.
Ad 6.
Da Tom Pedersen har indgivet ønske om at stoppe som formand for foreningen foretages en rokade.
Således indsættes Mad Juul Rahbek som formand for foreningen, Tom Pedersen fortsætter som menigt
medlem af bestyrrelsen det næste år, inden denne skal på valg. Som kasserer fortsætter Svend Åge
Kristensen.
Ad. 7.
På valg til bestyrrelsen er Lars Risum og Peter Thorborg. Begge genvælges.
Ad. 8.
På valg som suppleant til bestyrrelsen er Carsten Weimar, denne genvælges.
Ad. 9.
Som revisor genvælges John Hansen, som revisorsuppleant fortsætter John Gregersen

Ad. 10.
Under evt. udnævnes Ebbe Hansen som årets kragejæger – 48 sæt ben i alt, fordelt på 19 krager og 29
skader.
Herefter kaffe, brød og øl, generalforsamlingen afsluttedes kl ca 22.00

