
1. Torben Bjørndal valgt til dirigent.  Konstater at generalforsamling er lovligt indkaldt i forhold til forenings vedtægter

2. Mogens Jensen og Preben Nielsen . Valgt til stemmetæller

3. Formand Lars Kragh Jacobsen fremlægger beretning (se vedhæftet) Beretning taget til efterretning af forsamling

 der stilles spørgsmål fra forsamling ang. Medlemstal i forening . Formand kan oplyses at der pt. Er 425 medlemmer , som er en fremgang

4. Kasser Jens Arne Kure fremlægger regnskab (se vedhæftet) Regnskab taget til efterretning af forsamling

der stilles spørgsmål fra forsamling ang. Økonomi på udgift side . Kasser- oplyser det på baggrund af opgradering af klub hus hvor der er lavet en let ombygning

samt indkøb af nyt køl/frys,opvasker,emhætte,el-vandvarmer,belysning osv. Og Jyderupvej har ligeledes fået div. Opgradering

5. ingen indkommende forslag

6. Kontingent uændret

7. Formandsvalg :  Lars Kragh Jacobsen valgt uden kommentar

8. Bestyrelsesvalg : Jørn Linder valgt for 2 år - Lasse Billing Poulsen valgt for 1 år. Begge valg uden kommentar

9. Suppleantvalg :  Dennis Larsen som 1. supp. - Thomas Bech Grostøl 2. supp. Begge valg uden kommentar

10. Revisor/Revisor suppleantvalg :  Torben Bjørndal som Revisor, valget uden kommentar
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Mogens Jensen - Jacob Nielsen revisor supp. Begge valg uden kommentar

11. Skydeudvalg : Dennis Larsen - Mogens Jensen - Henrik Nielsen. Alle valg uden kommentar

Udvalg får 1 medlem mere (Henrik Nielsen) så i alt 4 medlemmer i dette udvalg

12. Hundeudvalg : Henning Hansen - Claus Rosdal. Begge valg uden kommentar

13. Jagthornudvalg : Bjarne Grøn - Mogens Østergård. Begge valg uden kommentar

14. Nyjægerudvalg : Andreas Bjerum- Larsen - Thomas Bech Grostøl. Begge valg uden kommentar

15. Evt. Der stilles spørgsmål fra forsamling ang. 50 år`s jubilæum/æresmedlem skab kontra kontingent fri tagelse???

Haslev-Faxe jagtforening har ikke noget medlem registrering ang. Dette???(Måske i forbindelse med Gdpr regler)

så medlem registrering ligger hos DJ. 

DJ. Kan kun se medlem registring tilbage til 1992?? (PT. Ingen forklaring på dette)

Ang. Jubilæum/kontingent fritagelse så er det vedtægter i forening der bestemmende i dette spørgsmål

Nyjægerudvalg  søger/tænker at der i forsamling kunne være nogle som på deres jagter kunne have plads til 

nogle nyjæger ved et par af deres jagter.Samt bakke op om nyjægerne for at fast holde dem i foreningen.

Bestyrelse roses at man ved generalforsamling 2023 havde alle punkter med på dagordnen

(2022 manglede div. Punkter ang. Udvalg)

Pokaler :

Kragepokalen for 108 stk krage ben går "Igen" til Preben Raagård (se ved hæftet foto)

Hejnerup pokalen går til Charlotte Skov med i alt 113,5 point (Med den højste scorer til denne pokal)

(se vedhæftet foto)

Generalforsamling afsluttes i god ro og orden             

VELBEKOMME


