Hedehusene/Fløng Jagtforenings
Ordinære Generalforsamling 2018
Referat skrevet af Søren Holst Sönnichsen
1) Dirigent: Musse
2) Stemmetællere: Steen Hansen og Steen Schrøder
Referent: Søren Holst Sönnichsen
3) Bestyrelsens beretning:
a) Gave til Palle (æresmedlemskab)
b) Skrabet 90.800 kr. sammen fra div. Fonde + Høje Taastrup Kommune
c) Rapport fra aktivitetsudvalgene
i) Webudvalget
ii) Hundeudvalget
(1) Tak til trænerne Jens, Kirsten, Trine, Kurt, Thyge
iii) Riffeludvalget
iv) Aktivitetsudvalget
v) Husudvalget
vi) Flugtudvalget
Stor tak til kantinemedarbejderne, der har gjort et stort arbejde på trods af de udfordringer der
har været i år.
vii) Bueudvalget
d) Ingen spørgsmål til beretningen
Øl/rygepause
4) Regnskab ved Bjarne
Det har taget over et ½ år, at få opdateret den nye bestyrelse hos Nordea
- Søren Hede spørger om hvor udgiften til køkkenet er – står under note 7 (ca. 70.000 dkr)
- Afbetaling af huset går den rigtige vej
Budget 2018-2019
Afholder Grand Prix 12/5 2019
Budgettet er godkendt.
376 medlemmer pr. 1 november 2018
33 stemmeberettigede mødt op
5) Fastsættelse af kontingent
Fastholdelse af kontingent er vedtaget
Kontingent for 2019 bliver på 205kr.
6) Ændringsforslag til vedtægterne
Formændene for aktivitetsafdelingerne er automatisk medlem af bestyrelsen

Spørgsmål om sammensætningen kan give et demokratisk problem, da man skal være medlem
af et aktivitetsudvalg for blive medlem af bestyrelsen
Sammensætningen forklares af formanden og næstformand
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer
Valg af formand og kasserer skal passes til med lige og ulige år
Alle ændringsforslag er godkendt
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) Dan Goldman genvalgt som formand
b) Eyvind Munch genvalgt
c) Palle Olsson genvalgt
d) Søren Holst Sönnichsen valgt
e) Mona Rybak genvalgt som suppleant
f) Poul Erik Nielsen genvalgt som revisor
g) Lars Flygare genvalgt som revisorsuppleant
8) Ingen indkomne forslag
9) Eventuelt
Kredsmøde 10/3
Deltagere fra HFJ
(1) Søren hede
(2) Uffe Christiansen
(3) Jan Sørensen
(4) Dan Goldman
(5) Palle Olsson
(6) Søren Holst Sönnichsen
Trænings pokaler
8 bedste skydninger udløser træningspokal i alle rækker. Det er nogen år siden det har
fungeret, men nu tager vi hul på træningsgennemsnittet igen. Det kræver at ALLE skriver deres
navn på skydekortet tydeligt og husker efternavn.
Palle Olsson gennemgår de bedste gennemsnit
Bjarke Nordvang
- Opfordring til bestyrelsen til at arbejde for flere penge til flugtskydning
- Opfordring til oprydning i de geværer som foreningen har som lånegevær. Udstyret er for
ringe og geværerne er i meget dårlig stand – Bjarke melder sig ”frivilligt” til arbejdet,
sammen med Musse.
Cynthia Jensen - Opfordring til af annoncere i Jæger om Hundetræningen
- Svar fra Hundeudvalget: det vil ske i det nye år – Jens har ansvaret for dette.
Generalforsamlingen afsluttes kl. 20.42 i god ro og orden

