Svindinge Jagtforening

Referat – generalforsamling 2016
Pkt. 1) Mogens Povlsen blev valgt som dirigent på generalforsamlingen.
Pkt. 2) Formandens beretning for 2015. Formanden indledte med at fortælle om den gode fremgang som
Svindinge jagtforening er i, og at medlemstallet stiger og stiger, hvilket er til glæde for hele foreningen. Folk
møder op og deltager i aktiviteter på kryds og tværs af individuelle interesser. I 2015 nåede SJF 107
medlemmer.
Rævejagterne i 2015 var godt besøgt med mange jægere. Madlavnings kursus er startet op under SJF i
foråret 2015, og Gert Simonsen og Jørgen Langvaad har gjort en stor indsats for madholdet som starter op
igen her i 2016.
Kragejagtdag afholdt i foråret i starten af marts. Hjortebanen i Påsken blev afholdt med 30 deltagere der fik
en hyggelig dag. Hundetræning i 2015 blev igen gennemført med stor hjælp fra Mogens Hansen og Andi.
SJF ønsker mindre hundehold med mere træning for øje.
Bukketræf den 16. maj i regnvejr med telte og gratis grillpølser, blev i 2015 også afholdt, og det bakkes
efterhånden op af flere bukkejægere og medlemmer, og SJF ville holde fast i denne fine tradition. En buk på
paraden i 2015.
Skydeskolen ”trukket” af Torben Larsen og hjælper John P., har igen sommeren over haft stor succes med
mange deltagere der har knækket ”skydekoden” til bedre skydning med haglbøssen. Rasmus Bjerregård har
været lejet ind som instruktør, hvilket har hjulpet jagttegnseleverne til den obligatoriske prøve.
På flugtskydnings engen i Lamdrup hver mandag aften sommeren over, har der været en lille fremgang af
spore i forhold til deltagere, hvorimod præmieskydningen har oplevet en lille tilbagegang. Fællesspisning
for hele familien om aftenen på engen (efter præmieskydning) har til gængæld vist sig at være i fremgang.
SJF tog den nye grejbank i brug i 2015/16 og denne forventes at blive til stor glæde for medlemmer som vil
låne lokkeudstyr eller prøve det af inden de selv indkøber deres eget udstyr. Grejbanken er i gang og er for
alle medlemmer i SJF. Det er gratis og der er indkøbt udstyr for i alt kr. 25.000,Hjemmesiden er for alle, hvor info løbende opdateres. Tilmeld gerne nyhedsbrevet.
Kristian oplyste at han havde trukket sig som formand i Nyborg Jægerråd.
SJF holder fast i de fleste nævnte aktiviteter også i 2016. Den 25. februar afholdes et foredrag om hvordan
man bestiller/planlægger/udføre sin første jagtrejse. I marts afholdes foredrag om vildtsygdomme.
SJF er indstillet på Fyn som kandidat til Årets Jagtforening under Danmarks jægerforbund. Vinderen bliver
udpeget den 2. marts.
Formanden roste slutteligt bestyrelsen, og ikke mindst alle hjælperne i foreningen for den store frivillige
indsats der præsteres i alle retninger / aktiviteter i SJF. Det er bestyrelsens hensigt at medlemmer
inddrages mest muligt og får en slags ”ejer fornemmelse” på en aktivitet som de er med til at prøve af og
føre ud i foreningsregi.
SJF har mulighed for at stille med 3 repræsentanter den 2. marts i kredsrådet. Formanden selv er
forhindret.
Formandens beretning for året 2015 blev på generalforsamlingen godkendt.
Pkt. 3) Kasserer Jørgen Nielsen fremlagde det reviderede regnskab for 2015, og han gennemgik herefter
udgifter og indtægter i 2015, hvoraf det fremgik at SJF har brugt en del af overskuddet på at få grejbanken
op at stå.
Regnskabet godkendt.
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Pkt. 4) Indkomne forslag. Bestyrelsen havde fremsat et forslag til drøftelse/godkendelse på
generalforsamlingen vedr. partnerskab i Hjulby Mose Jagtselskab. SJF har mulighed for at købe nogle
pladser på div. Jagt i Hjulby mose, hvor der findes omrking 400 tønderland jagt. SJF kan ikke økonomisk
komme til af hæfte for mere end med deres indskud. For at komme i betragtning skal man have bopæl i
Nyborg kommune, hvilket er lidt en ”hæmsko” i tilbudsmaterialet.
Der var ikke nogen direkte modstandere af forslaget og SJF’s bestyrelse fik generalforsamlingens
godkendelse til at arbejde videre med partnerskabet i Hjulby Mose Jagtselskab.
Pkt. 5) Kontingentfastsættelse. Uændret = 30 kr.
Pkt. 6) Jørgen Nielsen blev genvalgt som kasserer.
Pkt. 7) Genvalgt til bestyrelsen blev :

Kristian Pedersen (Ørbæk/Lamdrup)
Torben Larsen
Steen Larsen
Jørgen Nielsen

Pkt. 8) Valg af suppleanter. Genvalg til :

Lars Christoffersen
Kim Pedersen

Pkt. 9) Valg af revisorer. Genvalg til :

Torben Andersen
Mogens M. Rasmussen

Pkt. 10) Valg af revisorsuppleanter. Genvalg til :
Mogens Povlsen
Andreas Christiansen.
Pkt. 11) Evt. Under punktet eventuelt blev Mogens Mølgaard Rasmussen rost af formanden for hans
deltagelse i SJF i flere sammenhæng, bl.a. div. aktiviteter året igennem, engagement i forhold til
arrangering af rævejagter på Glorup, hvor Mogens har konsortieplads. Mogens har haft bestyrelsespost
gennem ca. 30 år i SJF, hvor han uafbrudt har været medlem i endnu flere år. Formanden indstillede derfor
Mogens Mølgaard Rasmussen som æresmedlem ifbm hans 70 års dag i løbet af 2015. Generalforsamlingen
var enig i formandens indstilling og Mølgaard er hermed Æresmedlem i SJF. (TILLYKKE).
Der blev spurgt indtil senior medlemsordningen, hvortil formanden kunne oplyse at det er et fokusområde i
Danmarks jægerforbund. Der er pt. rigtig, rigtig mange medlemsordninger som man forsøger at revurdere i
Danmarks Jægerforbund.
Der kom rigtig mange gode forslag til bestyrelsen om nye og fremtidige aktiviteter i SJF. Forslag som :
Skydebio med riffel hos Korsholm, mere riffelskydning, feltskydning med riffel, vildttilberedning,
slagtningskursus, gentag rævelokkejagtkursus.
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Et par medlemmer tilbød dem som hjælpere / tovholder på nye projekter/aktiviteter i foreningen, hvilket
tilkendegiver en god forening i rigtig god udvikling, hvor det frivillige foreningsarbejde blomstre i bedste
velgående. Tak fra bestyrelsen !

