D. 17 febr. 2016.
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt på skydebanen d. 16-02-2016.
Velkomst ved fmd. Bo Grieger.
Bo bad forsamlingen mindes de personer der var afgået ved døden i forløbne år.
Gik derefter over til mødets dagsorden.
Pkt. 1 Valg af dirigent. Foreslået og valgt, Torben Nielsen.
- 1 a. Valg af stemmetællere. Valgt blev Morten B. Hansen og Hjarnø Simonsen.
Pkt. 2. Formandens beretning.
Fmd. berettede om et for ham hæsblæsende år men takkede for hjælp fra bestyrelsen, til opgaverne.
Fortalte at vi havde udmeldt os af Dansk flugtskydnings forbund, så vi fremover sendte instruktører af sted til DJs
kurser, i stedet for DFF. Havde p.t. 2 mand under uddannelse til riffel instruktører, så vi kunne drive grisebanen
forsvarligt.
Omtalte kragejagt i Sorø Jæger råd, hvor Sorø glimrede med fravær. En ny jægerjagt i samme regi var afholdt den 30
januar 2016 på Akademiet, med rimelig god tilslutning.
Fortalte at kommunen havde bedt om at vores containere blev malet i samme farve som klubhuset.
Takkede i øvrigt udvalgs og bestyrelses medlemmer for det arbejde og flid de lagde i foreningen.
Forsamlingen havde ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen. Denne godkendt.
Pkt. 3 Regnskab, Nicolai Z. fremlagde regnskabet der havde en indtægt på 17164,45 kr. og udgift på 775,00 kr. og en
beholdning på 140425,62 kr. Regnskabet godkendt.
Pkt. 4. Hundeudvalget: B. Rønnov aflagde beretning og regnskab. Fmd. Niels Møller fraværende, fortalte om et godt
år med god tilslutning til arrangementerne på Slettevej, havde haft en dressur dyst med Niløse og Stenlille, hvor Sorø
blev bedst med hundene men ikke kunne ramme et par lerduer og derfor blev nr. 2.
Bjarne fortalte at Naturstyrelsen havde udlånt arealet på Slettevej til andre, så Sorø ikke kunne være der i 2016, var
meget utilfreds med styrelsen..
Regnskab. Et resultat på 408,00 kr. for årets drift, og en beholdning på 49486,00 kr. Regnskab godkendt.
Pkt. 5.Beretning fra skydeudvalg ved. Morten B. Hansen.
Der havde været skytter med til kredsskydning og års skydning, endvidere holdskydning i gl. kreds 25, plus
divisionsskydning i gl. kreds 24, d.s.v. nord på. Der var afholdt et godt klubmesterskab med en masse sponcor præmier,
og fine resultater. Resultater ligger på div. hj. sider hvor de kan ses.
Regnskab: T. Nielsen oplyste om tal i fremlagte regnskab der udviste et overskud 23.908,22 kr. og en beholdning på
118910,28 kr. Regnskabet godkendt.
Pkt. 6.Jagt - Natur udvalg.: Foreningens jagttegnskursus kører nu på 15 - 16 år, og har efterhånden uddannet en del
jægere, sidste var der 18 med på kurset 15 bestod jagtprøven. Lærer på kurset er p.t. Stig Kristensen, og assisteres af
Torben N.
Regnskab ligger under skydeudvalget.
Pkt. 7. Forslag.: Bestyrelsen havde stillet forslag til ændring af vedtægternes pkt. 7.1 og 8.1. Vedrørende varslings
metode til generalforsamlinger, fremover sker indkaldelse i Jæger og på hj.sider. Forslaget enstemmigt godkendt.
Pkt. 8.: Kontingent, foreslået uforandret, 50,00 kr. + DJs . Forslag vedtaget.
Pkt. 9.: Valg til bestyrelsen. + suppleant.
Foreslået og valgt blev, Stig Egede Hansen - Morten Bohne Hansen og Nicolai Jæger Zachariassen.
Suppleant, genvalg til Line Olsen. En plads Vakant.

Pkt. 10 .: Valg af revisor. Foreslået og valgt blev Mogens Christiansen. Suppleant, Henrik Kjærulf.
Pkt.11. : Valg til hundeudvalg, Foreslået og valgt blev Mogens L. Madsen og Claus Andersen.
Pkt. 12.: Valg til skydeudvalg. Foreslået og valgt, Formand, Morten B, Hansen, kasserer Torben Nielsen.
Pkt. 13.: Valg til jagt-og Naturudvalg. Udgår.
Pkt. 14.: Eventuelt. Her var et spørgsmål vdr. afholdelse af et nyt hygiejne kursus, Fmd. mente at vi burde vente et års
tid med at prøve igen.
Der blev spurgt om ikke man kunne starte generalforsamlingen kl. 19,00. Bestyrelsen overvejer.
Torben N. spurgte forsamlingen vedr. udstedelse af bæretilladelser om vi kunne tillade os at droppe dette. Forsamlingen
mente ja. Vi kunne i stedet tilbyde et jagttegnskursus.
Der var ikke flere spørgsmål under eventuelt.
Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede ligeledes for et godt møde, og varslede et 4 timers foredrag om nye jagt tider ved Stig Egede
Hansen H-B bestyrelses medlem i DJ.
Stig viste power point og forklarede om den meget besværlige vej til positive resultater, i det, det flere gange var endt i
Hjallerup marked med studehandler i vildtforvaltning rådet. Det håbede han var ændret til en mere videnskabelig måde.
Mødet slut, bl.a. med tilfredshed med de gule ærter.
Referat ved. Torben Nielsen.

