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Referent Brian Petersen
Formand Kristian Spodsberg bød alle velkommen til generalforsamlingen der afholdtes i Svindinge forsamlingshus. Formiddags
rævejagten havde ikke budt på nogen ræve men der blev skudt to skovsnepper i Glorupskoven.
Pkt. 1) Jens Jørgen Pedersen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor
beslutningsdygtig.
Pkt. 2) Formandens beretning for foreningens virke i 2013. Hjortebanen på Langeland er stadig velbesøgt Langfredag, hvor Svindinge
Jagtforening har lejet banen. Prisen på flugtskydningsbanen er nået en størrelse, hvor foreningen overvejer at stoppe den del, og så
alene fortsætte med riffelbanen. Hundetræning for øvede hunde i Lars Christoffersens grusgrav var gennemført med ca. 6
træningsaftner. Bukkeparade på Glorup den 16/5 med tre fine bukke , pølse/brød salg, jagthornsblæsning og ca. 15 fremmødte
jægere. Flugtskydning på engen i Lamdrup hen over sommeren, hvor fremmødet er for nedadgående og formanden opfordrede til PR
på denne front. Skydeinstruktør og bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen, som desværre havde valgt at takke af, blev af formanden rost
for sin store arbejdsindsats gennem årene på skydebanen. Et gavekort til Leif blev overrakt af formanden. Gåsejagtkursus blev afholdt
som et af de første kurser af den art i Danmark. Kurset var fuldt booket fra starten og det havde været en stor succes. Gammel
hjemmeside afmeldt og ny opstartet under Danmarks Jægerforbund – kreds 5. www.Svindingejagtforening.dk
Denne nye hjemmeside opdateres af Kristian og Andi. Medlemstallet for Svindinge Jagtforening var i 2012 i alt 65 medlemmer, og dette
tal var steget til 77 medlemmer i 2013 ca. 19% stigning. En solid og god stigning konstaterede formanden.
Formandens beretning blev godkendt på generalforsamlingen.
Pkt. 3) Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jørgen Nielsen. Stort set alle foreningens aktiviteter havde givet overskud hen over året.
Samlet set er året 2013 afsluttet med et mindre underskud, hvilket er et resultat af de manglende renteindtægter i Danske Bank og
udgifter til æresmedlemmer, hvor kontingentet til DJ betales.
Jørgen konstaterede, at det var første gang i snart 40 år, at der havde været underskud i et regnskabsår, og det alene skyldtes, at det
kostede jagtforeningen penge at have penge stående i banken.
Regnskabet godkendt på generalforsamlingen.
Pkt. 4) Ingen indkomne forslag.
Pkt. 5) Kontingentfastsættelse. Der blev af formanden foreslået en stigning på 10 kr., altså fra de nuværende 30 kr. og til 40 kr.
fremover.
Desuden blev det vedtaget, at juniorjægere ikke skal betale lokalforeningskontingent.
Dette blev vedtaget og godkendt af generalforsamlingen.
Pkt. 6) Kasserer Jørgen Nielsen genvalgt.
Pkt. 7) Jørgen Nielsen og Torben Larsen genvalgt.
Leif Jørgensen og Morten Krebs ønskede ikke genvalg
Kristian Pedersen (Ørbæk) og Steen Larsen (Svindinge) blev derfor foreslået og valgt på generalforsamlingen til nye
bestyrelsesmedlemmer. / TILLYKKE !.
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Pkt. 8) Valg af suppleanter.
Kim Pedersen (Øksendrup) blev genvalgt
Lars Christoffersen (Svindinge) blev valgt til ny suppleant, da Kristian Pedersen blev valgt under pkt. 7. TILLYKKE !
Pkt. 9) Torben Andersen og Mogens M. Rasmussen blev begge genvalgt som revisorer.
Pkt. 10) Mogens Povlsen og Andreas Christiansen genvalgt til suppleanter
Pkt. 11) Formanden efterlyste gode ideer til jagtforeningen, samt ris/ros for afholdte arrangementer. Generalforsamlingen udtrykte
generel tilfredshed med de afholdte arrangementer. Der blev foreslået en jægeraften med kragejagtsteknikker, herunder specielt
udstopning af egne skudte krage til lokkefugle.

