Tarm Jagtforening

Generalforsamling Tarm Jagtforening torsdag 20/02-2020 kl 19:30 i skyttehuset
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
Martin Jensen blev valgt som ordstyrer. Bjørn Pedersen og Arne Nielsen blev valgt som
stemmetællere. Der var 25 fremmødte.

2. Aflæggelse af formandens beretning, v/ Frank Albertsen
Formanden indledte sin beretning med at fortælle at foreningen havde fokus på nyjægere og kunne denne
aften byde velkommen til 2 nye medlemmer som var nyjægere. Foreningen havde haft møde med
kommunen med Poul Gregersen og Jacob Albæk. Disse gik begge ind for at der blev drevet jagt i
kommunens plantager og havde som oplæg, at jagtlejen skulle være den samme, men at foreningen skulle
arrangere en jagt hvor kommunens nyjægere kunne komme på jagt med en vejleder ved sin side. Desuden
lovede de at se positivt på at klippe og lave bredere spor der hvor skytterne skulle stå for.
Riffelbanen havde været godt besøgt med indtægter og udgifter på ca. 10.000,- kr. Formanden efterlyste
medhjælp til at betjene riffelbanen og medhjælp til klargøring.
Der var skudt 2 forårsbukke samt fanget eller skudt 6 mårhunde. Efterårjagterne gav udbytte af snepper,
harer, rådyr og fasaner.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, v/ Torben Madsen
Regnskabet blev aflagt af Torben Madsen. Det gav et underskud på 12.075,61.
Regnskabet blev vedtaget med 24 stemmer for. 1 undlod at stemme.
Det blev oplyst at foreningen tæller 123 medlemmer.
Kontingenforhøjelse blev vedtaget for 2021 med 25 kr.

4. Valg til bestyrelsen, på valg er John Madsen – modtager ikke genvalg Torben Madsen – modtager ikke
genvalg John Danielsen – modtager genvalg
Tommy Søndergaard, Hvide Sande og Gert Jensen, Skjern blev valgt ind. John Danielsen blev genvalgt.
5. Valg af suppleanter

Mads Broberg blev valgt

6. Valg af revisor
Genvalg af Bjørn Pedersen og Kurt Mathiasen

7. Valg af suppleanter til revisor
Arne Nielsen og Torben Madsen

8. Valg til jagtudvalget, på valg er Niels Henrik Junker – modtager ikke genvalg Jan Kjeldsen – modtager ikke
genvalg
Gert Jensen og Derek Ruskin blev valgt.
Der blev uddelt vingaver til Derek Ruskin, John Madsen, Torben Madsen, Niels Henrik Junker og Jan
Kjeldsen for deres store indsats for foreningen.

9. Indkommende forslag
Skal vi nedlægge skydebanen? Frank Albertsen.
Forslaget skyldes at der var mangel på hjælpere og banekommandører til riffelbanen. Man havde været
nødt til at aflyse en udlejning fordi man ikke kunne skaffe hjælpere. Efter forskellige indslag blev det
vedtaget at bevare skydebanen. Huset blev også brugt til møder og som morgen mødested og
frokostlokaler til fællesjagterne.
Formanden opfordrede igen til at hjælpe og mange tegnede sig som hjælpere.

10. Lodtrækning til kort til Skjern Ådalens Jægersammenslutning
Foreningen havde fået tildelt 12 kort. De 9 blev solgt.

11. Lodtrækning af bukkepladser 2020
Der var solgt adskillig uger, men der var stadig ledige uger, som man kunne købe for 200,00 kr
Mogens spurgte ind til mårhundejagten og bestyrelsen lovede besked pr mail til de personer som havde
købt en uge.
12. Evt.

Der blev uddelt forskellige vandrepokaler.
Der blev spurgt ind til rågeunge regulering
Generalforsamlingen afsluttedes.

13. Kaffe med amerikansk lotteri
Derek solgte lodder. Der var adskillige fine sponsorpræmier.

