Bjernede d. 11-2-2015
Referat fra ordinær generalforsamling i Sorø Jagt-og Naturforening afholdt på Stenbjærgvej 8, d. 10 februar
2015 kl. 19,30.
Dagsorden som foreskrevet i vedtægterne.
Mødet startet af fmd. Torben Nielsen, som bød velkommen til mødet, han bad de fremmødte mindes de
trofaste medlemmer der i årets løb var afgået ved døden, og bad om at man ville ære deres minde.
Derefter første punkt på dagsordenen. Valg af dirigent. Finn Grønning foreslået og valg.
Til stemmetællere valgtes Morten B. Hansen og Hjarnø Simonsen.
Derefter formandens beretning:
Den indeholdt nogle knubs til Jægerforbundets ledelse, hvor deres resultater til revision af jagttiderne er og
bliver negative. Fmd. bragte en tak til adskillige personer og firmaer for deres hjælp og støtte til foreningen.
Oplyste at han havde fundet en løsning for sit exit som formand efter 15 år i denne omgang, og nu gerne
ville afløses.
OBS. Den skriftlige beretning kan ses på www. sorojagt.dk.
Beretning kommenteret og godkendt af forsamlingen
Regnskab for hovedkasse: Fremlagt af kasserer Jens Rumler, største post her var overførsel af 300.000,00 til
nyt klubhus. Men aktivet i form af bankbeholdning androg 124.036,97 kr.
Regnskabet godkendt af forsamlingen.
Beretning og regnskab fra hundeudvalg: Niels Møller aflagde en fyldig beretning om udvalgets virke, denne
lægges ligeledes på hjemmesiden. Niels Møller aflagde ligeledes regnskabet p.g.a. fravær af kasserer.
Aktivet i form af beholdninger i bank udgjorde 49.138,73 kr. Regnskabet godkendt.
Beretning og regnskab fra skydeudvalg: Morten B. Hansen forelagde oplysninger om en masse resultater fra
diverse skydning i årets løb. Lægges også på hjemmesiden.
Kasserer T. Nielsen fremlagde regnskabet for skydeudvalget. Samme udvalg havde forestået opstilling af et
nyt klubhus. Samlet pris for hus og p. plads androg i kr. og øre, 564.165,52 kr.
Balancen i drifts regnskabet udgjorde 54.533,71 kr. Aktiver i form af kassebeholdning og bankkonto
udgjorde 95.002,06 kr. Aktiver i huse og bane anlæg er sammenlagt anslået til 1.114.000,00 kr.
Regnskabet godkendt efter enkelte spørgsmål til udgifts tallene.
Indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen forslag.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret, 50,00 kr. til foreningen + DJs krav. Vedtaget.
Valg til bestyrelsen: På valg var, Bo Grieger Jens Rumler og Torben Nielsen. To sidstnævnte ønskede ikke
genvalg, valgt blev. Bo Grieger - Morten Bohne Hansen - Nicolai Simonsen.
Som suppleanter valgtes: Line Olsen og Nicolai Zachariassen.
Valg af revisor: På valg var Claus Poulsen, han ønskede ikke genvalg, i stedet blev Jens Frandsen valgt til ny
revisor, suppleant genvalg til Henrik Kjærulf.
Valg til hundeudvalg: Genvalg til Niels Møller og Mogens Lykke Madsen.
Valg til skydeudvalg : Genvalg til fmd. Morten B. Hansen og kasserer Torben Nielsen.

Eventuelt :
Her blev udpeget til at repræsentere foreningen til kredsmødet d. 7 marts : Line Olsen Nicolai Zachariassen
Nicolai Simonsen Finn Grønning og Morten B. Hansen, der kan gives mandatkort til 7 personer, så
bestyrelsen gør forsøg på at supplere op. Bestyrelsen forestår tilmelding.
Afgående fmd. spurgte forsamlingen om deres mening om udsendelse af det årlige program. Fortalte at der
kunne averteres gratis i Jægers tillæg, og at det var lettere at have med at gøre end for 10 år siden, nævnte
at han syntes at værdien af udsendelsen ikke stod mål med omkostningerne til udsendelsen.
Mødet gav mandat til bestyrelsen at vælge hvilken løsning man ville bruge.
Afgående formand spurgte forsamlingen hvilken holdning man havde til skydeudvalgets medlems skab af
DFF. TN redegjorde for værdien af dette medlems skab hvor det, da man havde gang i skeetbanen, havde
relevans, hvilket det ikke havde i dag, da de skytter vi opfostrede flyttede til andre klubber med flere penge
til støtte end Sorø kunne byde på.
Ingen tilstedeværende havde indvendinger mod at Sorø meldte sig ud, hvilket skydeudvalget tager endelig
stilling til.
Der var ikke flere indlæg under punktet.
Dirigenten tog selv ordet for at bringe en stor tak til afgående fmd. og sluttede hermed generalforsamlingen.
Torben Nielsen takkede herefter dirigenten for vel udført job, og bragte en tak til Claus Poulsen for hans
virke som revisor, og endvidere en oprigtig tak til Jens Rumler for hans mangeårige virke som
hovedkasserer.
Mødet slut: Referant.
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