tirsdag den 6. februar 2018

Thorstrup Jagtforening
Generalforsamling d. 6.-2.-2018. kl. 19.30
Yderikvej 15.
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Valg af dirigent og skriftfører.
Valg af stemmetællere.
Beretning.
Regnskab.
Valg til bestyrelse
På valg er formand Jens Terkildsen
næstformand Søren Ølgaard
kasserer John Kristensen
Sup. Jesper Andersen
Valg af revisor. Jacob Carl er nuværende.
Kontingent.
Indkomne forslag.
Evt.
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1. Valg af dirigent og skriftfører.
1. Hans Ølgaard blev valgt til dirigent
2. Lars Lange Andersen til skribent
2. Valg af stemmetællere.
1. Stemmetæller blev Jesper Hansen og Søren Tarp
3. Beretning, sidste år blev der afholdt:
1. Generalforsamling den 7 februar 2017.
2. Ræveregulering d. 4. og 25. februar 2017 der blev skudt en ræv
og skytten var kaj Nielsen.
3. Feltskydning 21. april. Tilmelding var senest d. 19. februar, der
sendes en dato ud for tilmelding til i år.
4. Hjorte- og grisebane blev afviklet i Måde og der var stening for
at det skal være der igen da der var stor tilslutning til det i
2017.
5. Jagtfest/Jubilæum blev sidste år afholdt i Horne hvor vi deltog
i et arrangement med sang og musik fra Bjørn og okay.
6. der afholdes igen i år Kommuneskydning d. 28. april i Stausø.
7. Feltskydning i Hoven var sidste år aflyst men jens følger
udviklingen og holder kontakt og igen i år er der
feltskydning i Ulfborg 5. Maj (Jens og Søren deltog
sidste år som hjælper).
8. Skovens dag afholdes igen i år.
9. Træningsskydning i Ansager er flyttet til lykkebjerg.
10. Pokalskydning i Ansager.
11. Træningsskydning afholdes igen i år på Lykkebjerg d. 2.
september kl. 9.00 sammen med Horne jagtforening
12. Karlsgårde-dag. 2. september som falder sammen med
skydningen på Lykkebjerg vi ønsker at fastholde datoen
13. Der deltager igen hold til Holdskydning fra Thorstrup
Jagtforening og vi håber på gode resultater igen.
14. Krondyrforvaltning. Møde Næsbjerghus d. 1. februar Hans
Ølgaard deltog og gav en kort beretning derfra
15. Medlems tallet er gået fra 48 i 2017 til 45 i 2018.
16. det blev efter orientering om ny forenings hjemmeside besluttet
at vi arbejder videre med det i DJ regi
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4. Regnskabet blev gennemgået af John Kristensen som var
godkendt af beviser Jacob Carl uden bemærkninger
5. Valg til bestyrelse
1. På valg er formand Jens Terkildsen
2. Næstformand Søren Ølgaard
3. Kasserer John Kristensen
4. Sup. Jesper Andersen
5. Alle modtog genvalg og blev valgt
6. Valg af revisor, her blev Jacob Carl genvalgt
7. Kontingent for 2018 er uændret og forbliver 50,- dkk
8. Der er ikke indkomne forslag
9. evt. Søren Tarp orienterede om det at arbejde med hunde til
eftersøgning og trafik uheld med vildt
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