Generalforsamling i Næstved Jagtforening. Torsdag den 10. februar
2022 kl. 19.00 Sted: Præstøvej 320, 4700 Næstved.
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt. Under punktet eventuelt vil muligheden for at blive delegeret til kredsmødet i Sværdborg – lørdag den 19. marts 2022.
Ad1: Valg af dirigent. Frank Lilholm blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i Jæger bladet - januar nummeret, på Facebook og på
Næstved Jagtforenings hjemmeside.
Ad 2. Bestyrelsens beretning. På tidspunktet for gennemførelse af generalforsamlingen er der registreret 391 betalende medlemmer af foreningen.
Kommunikation sker stadig via hjemmeside og Facebook. Der mangler stadig mailadresser på medlemmerne til brug for udsendelse af nyhedsbreve.
Riffeludvalget: Har gennemført indskydning og træningsskydning på banen i Karrebækstorp. Der er også reserveret tid til indskydning her i 2022.
Arbejdet med at etablere en ny 100 m bane sammen med Skytteforeningen på
Præstøvej går fremad. Støjvæggen er færdig, men vi tør ikke satse på at den er endelig godkendt inden den annoncerede indskydningsdag den 23. april 2022.
Der er udarbejdet en skydekalender, der er fremsendt til kommunen – så vi håber at
komme i gang på banen i løbet af foråret.
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På initiativ af Ole Nyvang lykkedes det også i 2021 at gennemføre en tur til Susegården i Sverige. Turen var en succes, og det er besluttet, at gennemføre en tilsvarende
tur i 2022. Datoen er den 20. august 2022.
Flugtskydningscenter: De arbejder fortsat på at etableret en sportingbane.
Jagthornblæserne er kommet godt i gang. De blæser hver onsdag på Kobberbakkeskolen. De har fået en ny dirigent.
Der arbejdes på at fejere foreningens 100-års jubilæum – med et år forsinkelse. Det
er planlagt til søndag den 8. maj 2022 på arealet på Præstøvej 320. Nærmere program vil blive udsendt.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 3: Årsregnskabet for 2021 for Næstved Jagtforening blev fremlagt. Det udviser et
overskud på 5. 441,34 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2021 på 529.889,69
kr.
En del af formuen er efter regnskabsårets afslutning anvendt på skydebaneprojektet
på Præstøvej.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 4: Der var ikke modtaget forslag til dagsordenen.
Ad 5: Bestyrelsen indstillede, at kontingent fastsættes uændret til 150 kr
Forslaget blev godkendt.
Ad 6: På valg Susan Jørgensen og Ole Thestrup Schmidt. Begge blev genvalgt.
Ad 7: Valg af suppleanter: På valg er Bennet Onsvig. Ib Ole Trægaard har tidligere
på året meddelt at han ikke ønsker at fortsætte som suppleant af helbredsmæssige
årsager.
Bennet Onsvig blev genvalgt. Som ny suppleant blev valgt Tom Milan Kristensen.
Ad 8: Jens Møller og Palle Lund Pedersen blev genvalgt som revisorer. Som revisorer suppleant blev Hans Nikolaisen genvalgt.
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Ad 9: Evt.: Formanden opfordrede medlemmer til at melde sig som delegerede til
kredsmødet i Sværdborg lørdag den19. marts 2022. Tilmelding til Jan Andersen med
navn og medlemsnummer.
Ib Ole Trægaard var ikke tilstede ved generalforsamlingen – men bestyrelsen vil sørge for at han får overbragt et par flasker vin som tak for sin mangeårige indsats for
foreningen.
Formanden Susan Jørgensen takkede Frank Lilholm for god ro og orden under generalforsamlingen.
Som referent:

_________________________________
Susan Jørgensen

Som dirigent:

________________________________
Frank Lilholm
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