Referat af ordinær generalforsamling i Næstved Jagtforening
afholdt tirsdag den 6. februar 2018 hos Cafe Grønnegade, Grønnegades kaserne, Næstved.
Ca. 30 medlemmer var mødt op
Mødet blev indledt af Næstved Jagthornblæsere, der blæste Jagt begynd, Fasanen og Jægermarch
nr., 3.
Følgende dagsorden forelå:
1. Valg af dirigent.
Som dirigent blev valgt Frank Lilholm Pedersen, der konstaterede at generalforsamlingen
var lovlige indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling:
Formanden Susan Jørgensen aflagde beretning og orienterede om de aktiviteter, der havde
været gennemført i det forløbne år. Foreningen blev i 2017 nr. 3 i konkurrencen om at blive
årets jagtforening. Herudover er der gennemført alle de ”sædvanlige” aktiviteter, hvor især
hundeafdelingen har været aktiv.
En tur til Susegården, et jagttegnskursus og et pølsekursus havde måttet aflyses på grund af
manglende tilmeldinger. Såvel turen til Susegården som jagttegnskurset vil blive
gennemført i 2018, da der allerede nu er tilstrækkelig tilslutning.
Pølsekurset vil blive forsøgt gennemført senere.
Der vil endvidere blive gennemført et arrangement i april sammen med de lokale
schweisshundeførere og hjorteturen til Dyrehaven vil også blive gennemført i efteråret. Alle
de sædvanlige arrangementer vil ligeledes blive gennemført. Arrangementerne vil løbende
blive annonceret på foreningens hjemmeside og via Facebook.
Samarbejdet med Skytteforeningen om mulig etablering af en 100 m riffelbane afventer
stadig klagesagens behandling i Natur- og miljøklagenævnet. Skytteforeningen vil dog nu
gå i gang med at udvide klubhuset på Præstøvej. Hvis der blandt foreningens medlemmer er
nogle, der er interesserede i at give en hånd med må de henvende sig til Steen Ulrich
Rasmussen mail: sur@ncc.dk
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Kasserer Jan Andersen forelagde det reviderede regnskab, der udviser et overskud på 34.254
kr. og en egenkapital på 442.774 kr.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag.
• Forslag til debat indsendt af Ole Kronberg Jensen:
• Indflydelse og organisation. Strukturdebat i Næstved Jagtforening:
• - Det repræsentative demokratis fordele og ulemper
• - Hvordan forstærker vi vores engagement, indflydelse og medbestemmelse i en
organisation bestående af forening, jægerråd, kreds og hovedbestyrelse?
• - Hvad og hvor meget ønsker vi indflydelse på ?
• - Er det alene op til vores demokratisk valgte repræsentanter at formulere ønsker?
• - Hvordan bliver vi bedst klædt på til at kunne tage stilling og fremsætte ønsker?
Ole Kronberg Jensen redegjorde for tankerne bag forslaget – herunder fordele og ulemper ved det
repræsentative demokrati og ved et direkte demokrati, hvor forslag sendes til afstemning i
Jagtforeningerne eller direkte hos medlemmerne.
Forslaget er et indlæg i den verserende strukturdebat hvor tanken er at jagtforeningerne skal være
tættere på den egentlige beslutningsproces.
Steen Ulrich Rasmussen, der er repræsenteret i det udvalg, der arbejder med den nye struktur
redegjorde for arbejdet i udvalget. Debatten skal være afsluttet med henblik på at den nye struktur
kan vedtages 2021.
Susan Jørgensen opfordrede til at medlemmerne møder op og giver deres mening til kende når der
er mulighed for det – bl,a ved Jægerrådsmødet den 8. februar på Grønnegades Kaserne og ved at
deltage i kredsmødet på Møn den 10. marts.

5. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 125 kr blev vedtaget enstemmigt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Susan Jørgensen og Steen Thaulov Petersen blev genvalgt enstemmigt

7. Valg af to suppleanter.
Ib Ole Trægaard og Gert Wulff blev genvalgt enstemmigt

8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant.
Jens Møller og Palle Lund Madsen blev genvalgt som revisorer

Kurt Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Susan Jørgensen opfordrede til at man melder sig som delegeret til kredsmødet den 10. marts på
Damme Kro på Møn. Tilmelding til kasseren Jan Andersen jan.and@stofanet.dk – med angivelse af
medlemsnummer.

Efter en pause, hvor der blev serveret sandwich var der et inspirerende og lærerigt indlæg af
Bjarne Frost om gåsejagt
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