
23. Februar 2012 

Generalforsamling 

Referent : Casper Uldal Olsen Side 1 af 3 

Tilstede: Dennis Mørk (DM), Peter Møller (PM), Kai Hvolgaard (KH), Casper Uldal Olsen (CUO), Henrik 

Hansen (HH), Jørn Olsen (JO), Mogens Jensen (MJ), Leif Thomsen (LT), Leif Kjelgaard (LK) 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære forsamling 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 
Erik Bak blev valgt - uden indvendinger. 

Erik starter med at konstatere at generalforsamlingen er lovlig, igen ingen indvendinger. 

2. Formandens beretning 
Dennis Mørk fremlægger sin beretning, denne er vedhæftet som bilag. 

Godkendt af generalforsamlingen. 

3. Årsregnskab 
Kai Hvolgaard fremlægger årsregnskabet. 

Godkendt af generalforsamlingen. 

4. Indkomne forslag 
Der er kommet et oplæg til bearbejdning i bestyrelsen, der helt sikkert vil blive taget hånd om. Der er dog 

ikke indkommet noget  

5. Kontingen 
Kontingentet stiger igen i år i takt med stigningen der kommer fra Danmarks Jægerforbund. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg: 

Dennis Mørk 
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Peter Møller 

Jørn Olsen 

Leif Thomsen 

Alle genvalgt 

7. Valg af suppleanter 
Mogens Jensen og Leif Kjelgaard er genvalgt. 

8. Valg af revisor og -suppleant 
Ulrik Hypholt, Ole Nørremølle er genvalgt. 

Suppleant Knud Birk er genvalgt. 

9. Eventuelt 
Peter Nielsen - Takker for de venlige kommentarer han fik i forbindelse med at han mistede sin hun på én af 

fællesjagterne. 

Det foreslås om der kan bruges penge på at rette op på vejens beskaffenhed. 

Henrik Hansen lufter idéen om en bustur til jagtmessen i Odense. Prisen for turen vil ligge på ca. 250-325 

kr. pr. person. Dette arrangement bliver annonceret på hjemmesiden. 

Leif Bach: Årets jagtforening. Foreslår at bestyrelsen bruger tid på at få lavet et oplæg til Danmarks 

Jægerforbund  

Leif Bach: Ny kontingentgruppe i Danmarks Jægerforbund : Børn og unge. Leif orienterer om dette nye 

tilbud til de helt unge. 

Leif Bach: Der er valg til hovedbestyrelsen i år. 24. marts i Løgstør er der kredsmøde hvor de to kandidater 

til formandsposten vil fremlægge deres sag. 

Peter Nielsen efterlyser links der var tilgængelige på den gamle hjemmeside - særligt til hundesider. Leif 

Bach orienterer om at Danmarks Jægerforbund er igang med et tilbud om at hoste foreningernes 

hjemmeside. 

Bjarne Jakobsen efterlyser at få en ajourført kalender på tavlen i hytten. 

Torsten Chemnitz orienterer om hjortelaug, og efterspørger om ikke det er noget Hjallerup Jagtforening 

skulle kigge på at være en del af. 
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