Svindinge Jagtforening

Referat – generalforsamling 30. januar 2010 på Øksendrup Kro

I alt 22 jægere var mødt til spisning af gule ærter efter rævejagten, som om formiddagen blev afholdt på Glorups
terræn. 16 jægere deltog og var med til generalforsamlingen, som blev en smule forsinket.
Der blev budt velkommen ved formand Kristian Spodsberg, og herefter blev tidl. borgmester Jens Jørgen Pedersen valgt
til dirigent under pkt. 1.
Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Pkt. 2:
Formandens beretning for året 2009 blev indledt med det aktuelle medlemstal for Svindinge Jagtforening, som var
steget en anelse til i alt 66 medlemmer.
Der blev orienteret om flugtskydning i engen i Lamdrup, herunder udvidet træning for yngre, nye jægere v/Leif
Jørgensen.
Afholdelse af bukketræfmorgen den 16. maj, som var et nyt tiltag i foreningens nye 'jagthytte' i Svindinge
Forsamlingshus. Bukketræfmorgenen var velbesøgt, og Jørgen Nielsen leverede en returbuk til skue.
Svindinge Jagtforening har bidraget med kr. 7.500,00 til istandsættelse af lokalerne, som er beliggende på 1. sal i
Svindinge Forsamlingshus, mod fri afbenyttelse til jagtforeningens arrangementer. (I daglig tale kaldet 'Jagthytten' ved
Svindinge Forsamlingshus.
Formanden orienterede herefter kort om arbejdet i JKF-Nyborg, herunder specielt om forsøget på opstart af
hjortelaugsgrupper på Østfyn, hvilket har givet en træg start.
Der var ivrige indlæg fra generalforsamlings deltager om forholdet vedr. dåvildt specielt for Østfyn, der jo efterhånden
huser en pæn bestand.
Formandens beretning godkendt uden kommentarer.
Pkt. 3:
Det reviderede regnskab blev fremlagt ved kasserer Jørgen Nielsen, der samtidig kunne oplyse, at foreningen i 2009
havde sat en lille smule penge til på afholdte arrangementer. Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 4:
Der var indkommet et forslag fra Rune Nordenlund om ændring af pkt. 15 i netop rundsendte vedtægter for Svindinge
Jagtforening. Forslaget gik i sin enkelthed ud på,
at foreningens formue under en evt. opløsning skulle forankres lokalt, evt. til et lokalt naturprojekt/udsætningsprojekt i
lokalområdet. Forslaget blev taget til efterretning og søges 'vendt' i vedtægtsudvalget i Jægerforbundet.
Bestyrelsens vedtægtstilføjelse under pkt. 17 'Æresmedlemmer' blev fremlagt på generalforsamlingen af formanden. Alle
på generalforsamlingen var stort set enige om, at fremtidige æresmedlemmer skal indstilles og godkendes.
Dette vedtægtspunkt søges derfor godkendt i vedtægtsudvalget.
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Pkt. 5:
Kontingentfastsættelse. Uændret. Vedtaget.
Pkt. 6:
Jørgen Nielsen genvalgt som kasserer.
Pkt. 7:
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Nielsen, Torben Larsen og Leif Jørgensen blev alle genvalgt.
Claus Andersen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg, hvorfor Morten Krebs blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem. Velkommen til Morten.
Pkt. 8:
Genvalg af suppleanter: Kristian Pedersen, Svindinge og Kim Pedersen, Øksendrup.
Pkt. 9:
Genvalg af revisorer: Torben Andersen og Mogens M. Rasmussen.
Pkt. 10:
Genvalg af revisorsuppleanter: Mogens Poulsen og Andreas Christiansen
Pkt. 11:
Under punktet eventuelt blev Morten Krebs budt velkommen i bestyrelsen af formanden. Formanden besluttede at
afholde en rævereguleringsdag den 14. februar kl. 09.30 med medbragt madpakke. Mødested er
ved jagthytten på Glorup.
Idet Claus Andersen ikke ønskede bestyrelsespost i Svindinge Jagtforening og JKF-Nyborg, blev Steen Larsen valgt til at
repræsentere Svindinge Jagtforening i JKF.Nyborg.
Undertegnede ytrede sig kort om den nye bekendtgørelse om vildtskader, der er trådt
i kraft pr. 1/1-2010. Specielt om nye regler om regulering af krager/skader i februar/marts/april måneder, hvorom der
skal ansøges om tilladelse til beskydning og fældefangst hos Skov- og Naturstyrelsen. Der skal tillige søges om tilladelse
til brug af lokkere og benyttelse af kunstigt skjul. Ansøgning skal udfyldes af ejer, hvilket er en meget besværlig måde til
kragejagt/regulering kontra en generel jagttid.
Regulering af skovduer blev omtalt, og skovdueungen er faktisk ligeglad med om dueforældre er skudt under regulering
eller jagt! Hvorfor ikke gøre mere for en generel jagttid. Formanden ville bringe dette videre af 'officielle kanaler' til
Jægerforbundet.
Steen Larsen overrakte kassereren en hel flaske brændevin til fordeling blandt rævejægerne, som følge af to blanke
forbiere til en ræv i Lamdrup forrige lørdag, den 23. januar. Steen udtalte: 'Der var vist ingen tvivl!' og oplyste samtidig
at gamle traditioner skal holdes i hævd.
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Formanden oplyste slutteligt, at Mogens Poulsen på vegne af nuværende æresmedlemmer havde taget initiativ til, at
æresmedlemmerne har indkøbt og doneret en vandrepokal til ungdomsrække ved den årlige præmieskydning.
Generalforsamlingen var meget begejstret for dette initiativ.
TAK til æresmedlemmerne.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 15.30.
Ref. B. Petersen

