Svindinge Jagtforening

Referat – generalforsamling 28. januar 2012
Kl. 13.00, lørdag den 28. januar 2012, blev der efter rævejagten serveret gule ærter med
tilbehør til i alt 18 jægere, der var mødt op i Svindinge Forsamlingshus. Rævejagten om formiddagen på Glorups terræn havde ikke givet
ræv denne gang.
Dog så jægerne fod af ræve, en del råvildt og dåvildt på terrænet.
Kl. 14.00 blev der budt velkommen til generalforsamlingen i Svindinge Jagtforening.
I alt 14 deltog i generalforsamlingen.
Pkt. 1

Mogens Poulsen blev valgt som dirigent.

Pkt. 2

Formand Kristian Spodsberg berettede om sidste års aktiviteter. 2. Herunder, at 30 deltog i den årlige tur Langfredag til
Hjortebanen i Lejbølle, hvor der blev skudt til lerduer og med riffel til bla. løbende hjort og gris. Det er god træning for den
enkelte jæger lige før bukkejagten går ind, og forholdene på hjortebanen er særdeles gode.
Hundetræningen i engen på Ørbæklunde med i alt 17 hundeførere gennem hele april.
Bukketræffet den 16. maj om eftermiddagen ved jagthytten i Svindinge, hvor der dog ikke var nogen bukke men et fint
fremmøde af bukkejægere, der fik en grillpølse mv., inden de skulle ud på aftenpürchen.
Præmieskydningen i engen i Lamdrup forløb som det plejede, men formanden appel- lerede til at flere deltog i selve
præmieskydningen og spisningen om aftenen, da deltagerantallet er faldende.
Patrontesten i Lars Christoffersens grusgrav i Svindinge i august var ikke den store succes på deltagerantallet, men for de
ca. 10 jægere, der var mødt op, blev der testet patroner i alle kalibre, mærker og fabrikanter. Der var god tid til den enkelte
jæger, som fandt ud af, at ikke alle patroner er lige gode.
Herefter skydning til HØJE lerduer.
Mht til medlemstallet for Svindinge Jagtforening ligger det rimeligt stabilt med ca. 65 medlemmer + de passive.

Pkt. 3

Foreningens regnskab blev fremlagt af Jørgen og Nielsen, og det blev godkendt.

Pkt. 4

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 5

Kontingent uændret.

Pkt. 6

Kasserer Jørgen Nielsen genvalgt.

Pkt. 7

Genvalgt blev Jørgen Nielsen, Leif Jørgen, Torben Larsen, Morten Krebs.

Pkt. 8

Genvalgt blev suppleanterne Kristian Pedersen, Svindinge og Kim Pedersen, Øksendrup.

Pkt. 9

Genvalgt blev revisorerne Torben Andersen og Mogens M. Rasmussen.

Pkt. 10

Genvalgt blev revisorsuppleanterne Mogens Poulsen og Andreas Christiansen.

Pkt. 11

Formanden oplyste, at jagttidsforhandlingerne var gået i gang, og man ønskede forslag til forbedring af jagttiderne. Der er
også formandsvalg i Danmarks Jægerforbund i år.

Efter 45 min sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.
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