Generalforsamling Jægerne Å rhus 05.11.2015
Formanden J. Christian Johansen bød velkommen

1. Lars Pank, formand for TMHE Jagtforening blev valgt som dirigent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af referent. AnneMette Vendelbo blev valgt.
3. Formanden J. Christian Johansen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.
4. Kasserer Lars Davidsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
6. Fastsættelse af kontingent. På generalforsamling i 2014 blev besluttet at forhøje
kontingentet fra 2016 med kr. 10,- for ordinære medlemmer og kr. 25,- for ekstraordinære
medlemmer. Dette fastholdes og vedtages.
7. Valg af formand. Christian Johansen ønsker at fratræde posten. Der var ikke kandidater til
at overtage formandsposten. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling i januar 2016, med valg af formand og de
bestyrelsesmedlemmer, der evt. mangler. Såfremt der ikke kan vælges en ny formand skal
der træffes beslutning om en af følgende muligheder: opløsning af foreningen, eller
sammenlægning med anden forening. Ved sidstnævnte vil skytteforeningen blive udskilt og
fortsætte som selvstændig forening. J. Christian Johansen fortsætter som formand indtil
den ekstraordinære generalforsamling.
8. Valg af kasserer. Lars Davidsen blev genvalgt på betingelse af, at det kun var for et år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer -> Sandro og Johannes fortsætter. Erik Andersson blev
genvalgt. Der aftales at de resterende bestyrelsesmedlemmer vælges på den
ekstraordinære generalforsamling i januar 2016.
10. Valg af suppleanter -> Kim Mortensen blev genvalgt.
11. Valg af revisor. Bodil Mølgaard blev genvalgt.
12. Valg af revisorsuppleant -> Lasse Hansen blev genvalgt.
13. Rygeforbud i foreningens lokaler blev foreslået ophævet. En vejledende afstemning viste
10 mod 1 for en ophævelse af forbuddet. Bestyrelsen drøfter spørgsmålet efter
generalforsamlingen.
14. Evt. Aktivitetsudvalget har skaffet mulighed for nyjægerjagter. Vil blive annonceret på
hjemmesiden.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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