Tirsdag den 1-2-2022

Thorstrup Jagtforening
Generalforsamling d. 1.-2.-2022. kl. 19.30
Yderikvej 15.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden ordinære
generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand og / eller kasserer
1. På valg er Jens Terkild Terkildsen og John Kristensen
7. Valg af bestyrelsesmedlem
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor. Jacob Carl er nuværende.
10. Eventuelt.
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1. Valg af dirigent
1. Hans Ølgaard
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden ordinære
generalforsamling.
1. Generalforsamling den 10-5-2021
2. Der har været afholdt årsmøde i DJ Varde 2021
3. Ræve regulering blev aflyst
4. Feltskydning blev aflyst
5. Hjortebanen blev aflyst
6. kommune skydning blev aflyst
7. Feltskydning i Ulfborg og Karup blev afviklet
8. Skovens dag blev aflyst
9. Træningsskydning på Lykkebjerg i samarbejde med Horne
Jagtforening blev afviklet med stor deltagelse fra
Thorstrup Jagtforening.
10. Holdskydning blev stort set aflyst men genoptaget en måned
senere end normalt med afslutning i august, hvilket er
noget senere.
11. Afskydningstallet for mårhund går ned men vi er blevet meget
bedre til at lokalisere dem via kameraer, derfor færre
afskydninger men primært voksen dyr nu.
12. Vi fik i 2021 råge reguleringstilladelse via Varde kommune til
det stykke ved Tastrupvej, der blev skudt 4 råger
13. medlemmerne der var fremmødt var rigtig godt tilfredse med
hjemmesiden og nyhedsmail.
14. Der er ingen beretning endnu fra nyjæger jagterne, Lars L.
Andersen har været hundemand ved andejagterne.
15. vi har i år fået 2x2 pladser som der har været trukket lod
mellem medlemmerne, der har ingen hagljagt været i år.
3. Regnskabet blev gennemgået af vores kasserer, revideret af
revisor og efterfølgende godkendt.
4. Ingen indkomne forslag
5. Kontingent blev fastlagt til 50,- dkk
6. Valg af formand og kasserer, både formand og kasserer modtog
genvalg og blev genvalgt
1. Formand Jens Terkildsen
2. Kasserer John Kristensen
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7. Bestyrelsesmedlem Søren Ølgaard modtog genvalg og blev
genvalgt
8. Som suppleanter blev Ole Juhlsgaard og Jesper Lange Andersen
valgt
9. Jacob Carl blev valgt til revisor og Lars Sørensen blev valgt til
suppleant
10. Ingen ting under eventuelt

Sig den

Sig den

Lars Lange Andersen

Hans Ølgaard
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