tirsdag den 5. februar 2019

Thorstrup Jagtforening
Generalforsamling d. 5.-2.-2019. kl. 19.30
Yderikvej 15.
Dagsorden:
1.
2.
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4.
5.

1.
2.
3.
4.

1

Valg af dirigent og skriftfører.
Valg af stemmetællere.
Beretning.
Regnskab.
Valg til bestyrelse
På valg er Lars Lange Andersen
Carsten Mathiasen
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. Dirigent blev Hans Ølgaard
2. Lars Lange Andersen til skribent
2. Beretning, sidste år blev der afholdt:
1. Generalforsamling den 6-2-2018
2. Ræveregulering blev afholdt d. 2. og 17. februar 2018 der blev
skudt 2 mårhunde
3. Feltskydning var den 4 maj
4. Hjortebane i Måde blev afholdt den 11 april kl. 17.00 til 20.00
5. Kommuneskydning var den 28. april og blev afholdt i Ansager
6. Feltskydning i Ulfborg den 4. maj
7. Kort orientering om skovens dag
8. Pokalskydningen er i 2018 lagt sammen med
træningskydningen på lykkebjerg og blev afholdt den 8.
september kl. 09.00
9. Vedrørende Karlsgårde dag så er det muligt at være med som
hjælper
10. Der har igen været et hold fra Thorstrup jagtforening meldt til
hold skydning
11. krondyr og Dådyr forvaltning, der kommer en ny fredning på
dådyr
12. der har været givet tilladelser til at regulere skarv men lodsejer
skal i den forbindelse give tilladelser på begge sider
13. der er nedlagt 146 mårhunde siden start, der er 40 aktive
personer fra 10 jagtforeninger og der er tilgået nye midler
som gør at der kan købes nye kameraer.
14. Antallet af medlemmer er gået fra 48 til 46
3. Regnskabet blev gennemgået af John Kristensen som var
godkendt af beviser Jacob Carl uden bemærkninger
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4. Valg til bestyrelse
1. På valg er:
Lars Lange Andersen
Carsten Mathiasen
Sup. Jesper Andersen
2. Alle modtog genvalg og blev valgt
5. Valg af revisor, her blev Jacob Carl genvalgt
6. Kontingent for 2019 er uændret og forbliver 50,- dkk, det kan dog
komme på tale at hæve kontingent da Andelskassen ligger
gebyr på netbank.
7. Der er ikke indkomne forslag
8. evt.
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