Svindinge Jagtforening
Generalforsamling – 2019
Referat skrevet af Brian Petersen
Efter rævejagten, traditionen tro, de to sidste lørdage i januar måned blev der d. 26. januar
2019 serveret gule ærter i Svindinge forsamlingshus kl. 1300. Efter de gule ærter og kaffen
blev der afholdt generalforsamling i Svindinge jagtforening.
Formanden Kristian Spodsberg bød velkommen til årets generalforsamling.

1. Valg af dirigent
Kim Pedersen/Øksendrup blev valgt til dirigent. (Henning Madsen blev foreslået, men ønskede
ikke, da Kim var blev forslået forinden).
Kim P takkede for valget, gennemgik den udsendte dagsorden, og konstaterede samtidigt at
den var indvarslet korrekt og derfor beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning om foreningens virke i 2018
Pkt. 2) Formandens beretning for 2018.
Spodsberg nævnte alle aktiviteterne gennem 2018, og udtrykte stor tilfredshed med disse
afholdte arrangementer gennem året.
Madlavningskursus, hjortebane, udsætningskursus, foredrag om fasanudsætning med 92
fremmødte, bukketræf på Anhof, skydeskolen v/ Torben Larsen med høje duer og proff.
instruktør, flugtskydning i engen, præmieafslutning i engen, indkøbt nyt telt, grejbanken.
Alle aktiviteter afholdt i gode omgivelser, og mange ud over bestyrelsen har budt ind med gode
ideer og rigtig god hjælp på aktivitetsdagene.
Spodsberg nævnte hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev for Svindinge jagtforening, som et
godt besøgt sted, hvor de fleste søger info vedr. aktiviteter.

2. Formandens beretning om foreningens virke i 2018 …. videre

Svindinge Jagtforening har i 2018 desværre måtte undvære det gode samarbejde med Glorup
Gods med tilhørende konsortier, i det Glorup har valgt at udleje jagten på anden vis.
Vi er naturligvis kede af ikke længere at have dette samarbejde, men i forhold til rævejagter, så
har Svindinge Jagtforening samarbejde med flere andre lodsejer, hvormed de sidste to lørdage
har vist gode resultater på de omkringliggende arealer
Formanden har i kølvandet på de nye Glorup-jagtlejere fået en del henvendelser fra jægere i og
uden for lokalområdet.
Desuden oplyser formanden, at gennem et medlem i SJF, er et dialogmøde mellem jagtlejer og
foreningens medlemmer forsøgt arrangeret, men dette udsat på ubestemt tid.
Formanden afventer p.t. henvendelse fra Glorup, da det må være i alles interesse at få
meninger frem til dialog, samtidig med, at vores medlemmer og naboer til Glorup får et indblik
i, hvad planer og visioner der er for jagtvæsenet på Glorup
Formanden kunne slutte sin årsberetning med stor tilfredshed for året der er gået, og han
takkede alle involverede i jagtforeningen, såvel jordbesiddere som udlåner af areal til
foreningens aktiviteter, hjælpere i foreningen der byder ind med gode ideer og skaber kontakt
til nye medlemmer, bestyrelsen for godt samarbejde, osv.
Kommentar:
Bestyrelsen skal blive bedre til annoncering af aktiviteter der opstår hen over året.
Beretningen godkendt!

3. Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen
Pkt. 3) Et godt solidt regnskab blev fremlagt af kassereren Jørgen Nielsen.
Regnskabet var tidligere gennemgået og godkendt af revisorer.
Regnskabet godkendt på generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag.
Pkt. 4) Ingen indkomne forslag til behandling.

5. Kontingentfastsættelse.
Pkt. 5) Kontingentet fastsat og godkendt på generalforsamlingen til 40 kr.

6. Valg af formand, på valg er: Kristian Spodsberg
Pkt. 6) Kristian Spodsberg genvalgt som formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
Kristian Spodsberg
Andi Andersen
Brian Petersen
Pkt. 7) Kristian S, Andi Andersen og Brian Petersen genvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter, på valg er følgende:
John Petersen
Kim Pedersen
Pkt. 8) John Petersen og Kim Pedersen genvalgt som Suppleanter.

9. Valg af revisorer
Torben Andersen
Mogens Rasmussen
Pkt. 9) Torben Andersen og Mogens Rasmussen genvalgt som revisorer.

10. Valg af suppleanter, på valg er følgende:
Henning Madsen
Jørgen Gadegaard
Pkt. 10 Henning Madsen og Jørgen Gadegaard blev genvalgt som revisorer suppleanter.

11. Evt.
Der blev drøftet forskellige ting, bl.a. jagten i Hjulbymose som ALLE medlemmer med bopæl i
Nyborg kommune er velkomne til at byde ind på.
De medlemmer som har deltaget i roste jagten.
Bedre opdatering af hjemmesiden blev vendt og foreningsmeddelelser

