Referat fra Generalforsamling i Næstved Jagtforening
Dato:

10.08.2021

Afholdt:

Næstved Skytteforenings lokaler, Præstøvej 320, 4700 Næstved

Deltagere:

(fra bestyrelsen) Susan Jørgensen, Jan Andersen, John Vinsbøl,
(suppl.) Bennet Onsvig, Ib Ole Trægård

Afbud:

Finn Bertelsen

Deltagere ud over bestyrelsen til generalforsamlingen var 14 godkendte medlemmer af foreningen

Efter kort velkomst ved formanden blev generalforsamlingen åbnet med Næstved
Jagthornsblæsere, som leverede et par fine numre
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Frank Lilholm, som blev valgt uden modforslag
Dirigenten modtog valg og godkendte rettidig indkaldelse og annoncering til den
forestående generalforsamling. Det skal nævnes, at generalforsamlingen har været
udskudt af flere omgange siden oprindelig annoncering primo februar, hvilket skyldes
afledte konsekvenser ift samlingsforbud på baggrund af COVID19
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
v/ formand Susan Jørgensen
I forlængelse af formandens beretning var der få korte afklarende spørgsmål og
bemærkninger, hvorefter beretningen blev godkendt og vedtaget af generalforsamlingen
Formandens beretning om årets aktiviteter vedhæftes som bilag til referat
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
v/ kasserer Jan Andersen
Året 2020 bringer et overskud på kr. 54.507,18 som overføres til beholdning.
Den samlede beholdning ved udgangen af 2020 andrager kr. 524.448,19
Det reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen og vedhæftes referatet
som bilag
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkommende forslag til behandling
5. Fastlæggelse af kontingent
Der blev vedtaget uændret kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kasserer Jan Andersen modtog genvalg

Næstformand John Vinsbøl modtog genvalg
Ny til bestyrelsen er Ole Thestrup Schmidt
(valget af Ole gælder frem til februar 2022 som erstatning af afgående
bestyrelsesmedlem i omhandlende valgperiode)
Indtil generalforsamlingen har denne bestyrelsespost været varetaget af suppleant
Bennet Onsvig, som afløste Steen Thaulov ved udtrædelsen i foråret 2021.
Sekretær Finn Bertelsen modtog ikke genvalg
Ny til bestyrelsen er Rene Larsen
7. Valg af to suppleanter
Bennet Onsvig og Ib Ole Trægård modtog genvalg
8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant
Palle Lund Petersen og Jens Møller modtog genvalg
Revisor suppleant Hans Nicolajsen modtog genvalg
9.
10. Eventuelt
Under eventuelt blev drøftet forskelligt ift foreningens fremtidige vækst og profilering.
Dels ift at skaffe nye medlemmer, dels ift aktiviteter til øget samvær og tilbud til
medlemmerne. Der kom flere gode forslag, som den bestyrelsen med nytilførte kræfter
vil kikke nærmere på.

Efter den ordinære generalforsamling var der hyggeligt samvær med forfriskninger, samt
kaffe og brød. Desuden var der amerikansk lotteri med fine gevinster.

Ref. af generalforsamling er varetaget af næstformand John Vinsbøl
Godkendelse af referat ved dirigent Frank Lilholm Pedersen

Næstved d. 19-09-2021
---------------------------------------------------------------------------------Frank Lilholm Pedersen

