Aaker-Aakirkeby Jagtforening
28. april 2021

Beslutningsreferat
Ordinær generalforsamling i Aaker-Aakirkeby Jagtforening

Onsdag, den 28. april 2021 kl. 18.00 Udendørs i ”Byskoven”
beliggende ved Haregade 16 Aakirkeby
På grund af Corona situationen blev generalforsamlingen i år blive afholdt udendørs.
31 deltager mødte op på dagen
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent. Brian Carlsen blev valgt
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
Cliff Jørgensen aflagde beretning, den blev taget til efterretning
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
Sverre Severinsen fremlagde regnskabet, generalforsamlingen godkendte regnskabet
4. Indkomne forslag:
a) Erik Munk foreslår at generalforsamlingen tager stilling til om det skal være muligt at gå på
bukkejagt i plantagen.
Forslaget blev forkastet ved hemmelig afstemning 28 imod 3 for
b) Bestyrelsen foreslår hvis punkt a) godkendes:
Et loft på max 4 nedlagte bukke.
Pris 500,-kr uanset om der skydes buk eller ej.
Bortfaldt
Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen tager stilling til om vi skal afholde 2 eller 3
hagljagter
Generalforsamlingen vedtog ved hemmelig afstemning 2 hagljagter
d)
med 18 stemmer for 2 hagljagter og med 13 for 3 hagljager
5. Fastsættelse af kontingent.
Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Ole Simonsen, Peter Loth Sejersen, Sverre Severinsen
Alle blev genvalgt
7. Valg af bestyrelsessuppleant
På valg er: Richard Cordua
Blev genvalgt
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Claus Munch Jørgensen
Stig F Jensen
Begge blev genvalg
9. Husk krage/skadeben for kåring af årets krage/skade jæger.
Årets krage jæger blev Tonni Kofoed Larsen med 50 krager. Tillykke.
10. Eventuelt.
Vores medlem Helge Kofoed havde 50-års jubilæum og fik Diplom og DJnål af formanden. Stort Tillykke.
Konstitueret formand for kreds8 Peter Loth Sejersen gav en kort status på
arbejdet med at sikre fremtidigt jagt i kommuneskovene og i kommende
NNP
c)

Ref. Peter Loth Sejersen
Formand: Cliff Jørgensen, Bodernevej 6, 3720 Aakirkeby, mobil: 24935641, mail: cliff.jorgensen@hotmail.com
Kasserer: Sverre Severinsen, Bodernevej 3, 3720 Aakirkeby, mobil 21426586, mail: sverre@aaif.dk

