Referat generalforsamling 22/02 2022
Ikær hallens kantine, Give Kl. 19:30
26 fremmødte.

1. Valg af dirigent.
Kristian Møbjerg bliver foreslået, og valgt til dirigent.
Kristian konstatere at indvarsling til generalforsamlingen er godkendt.
Der aftales at alle valg til generalforsamlingen foretages skriftlig.

2. Formandens beretning.
Jagtsæson 2021 er ved at være ovre, det har været en rigtig god sæson hvor vi har
kunne afholde vores fælles jagter selvom Coronaen stadig rasede og tog til sidst på
sæsonen, som desværre gjorde at vi var nødsaget til at køre igennem uden
frokostpause, alligevel har I været gode til at støtte op om jagterne.
Der har i 21 været en stor interesse for vores jagtforening, vi har fået flere nye
medlemmer og garanter, og vi har 3 på venteliste til garant pladser.
Året startede med bukkejagten hvor der blev nedlagt nogle rigtige fine bukke. Vi håber
at vi kan komme tilbage til de normale omstændigheder igen og inden den nye sæson
afholde en fælles indskydning med efterfølgende lodtrækning og en pølse på grillen.
Råge reguleringen går stadig godt og især Råge/vildt smagningsaftenen var rigtig godt
besøgt, det er dejligt at se så mange der støtter op om arrangementet. En rigtig stor tak
til Ritta og Poul for at stå for denne.
Der blev igen afholdt fisketur hvor der både var ledsager og børn med, Jonathan
Nielsen vandt præmien for både største og først fangede fisk. Tak til dem som deltog og
stor tak til Per Krenk for at stå for denne, vi prøver igen i år og håber der kan blive nogle
gode fangster.
Igen har vi haft rigtig god succes med udsætning af fasaner, vi havde nogle store flotte
fugle til sæsonens start, dog fik vi ingen på den første jagt i Bundgård da fuglene nok
var for trykke i volieren. Der er meget arbejde med pasning af fuglene og vi har
heldigvis nogle ildsjæle som ligger rigtig meget tid i dem. Vi kunne godt bruge nogle
flere til at hjælpe med fodring.
Efterårs pürch gav en rigtig fin ulige 8 ender hjort i Bundgård stort tillykke til Niels
Christian med hjorten.

Toiletbygningen i Give plantage ved Jægerhytten er også godt på vej, et par dages
arbejde mere vil gøre meget ved det, vi kommer til at invitere til ny arbejdes
aften/weekend dag når vi kommer lidt længer hen, når der både er mere varme og lys.
Stor tak til alle dem som har været forbi for at hjælpe til de foregående arbejdsdage
både på toiletbygningen, fasan voliere og skovens dag.
Allan Thomsen og jeg var i november til møde med Give plantage angående
forhandlinger af ny jagtlejekontrakt, vi havde et rigtig godt møde hvor vi argumenterede
for at vi kun skulle have en mindre stigning nu når vi ikke havde haft fuldt udbytte i 2020
grundet Corona, vi slap men en mindre stigning på ca. 5%
Dog fik vi forhandlet med at vi fra den nye sæson ikke behøver at bruge skovpatroner
længer, og derfor kan bruge alm. Stål hagl.
Nedlagt vildt i sæsonen:
Give plantage: 3. Råer, 3. Lam, 1. Buk, 11. Snepper, 2. Hare.
Bundgård: 1. Rå, 3. Lam, 3. Bukke, 22. Snepper, 43. Fasaner, 6. Hare, og 1. Hjort.
Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer for deres frivillige arbejde for
Give jagtforening.
Formand Nicholai Elmholt

Kommentarer til beretningen:
Per Krenk foreslår at flytte første jagt til midt i oktober så der ikke skal tages hensyn
til at fasaner evt. er for små.
Jesper forslår at lave om på lodtrækning til bukke pürsch, så man i stedet for som
nu, trækker lod om rækkefølgen til at vælge område og uge, derved undgår man, at
få uger hvor man ikke kan.
Der er god stemning omkring den forhandlede prisstigning på 5% på jagt lejen de
næste 5 år.
Poul (med flere) er utilfreds med garant stigning til 2500 kr, men generelt er der
forståelse for prisstigning.
Der oplyses at pris stigning på Garant kontingent, og at pris på menig medlems
deltagelse på fællesjagterne, skyldes prisstigningen på de 5% på jagtleje, og at
samtidig er arealet vi lejer blevet større. Derudover er udgifter til fasan udsætning
steget en del, pga. køb af ældre fugle og mere intens fodring.
Per Krenk vil gerne have flere hegn fjernet i plantagerne.
Der er stor tilfredshed med udmeldingen om, at der ikke mere skal bruges skov
patroner på fællesjagterne.

3. Regnskab.
Gennemgang ved Peder Bergstrøm.
Kommentarer til regnskab:
Simon spørger til, om personen der skyder til vildtet, ikke selv skal betale for
schweiss hund.
Det har aldrig været kutyme i foreningen.
Schweiss hund udgifter skal evt. være et punkt for sig selv i regnskabet.
(Medlem?) oplyser at DJ tilbyder at opbevare forenings penge rentefri.

4. Indkommen forslag?
Prisen på Fasaner sættes ned til fx 50 kr.
Kontingent sættes modsvarende op, evt kun for garanter.
Der er en god dialog omkring forslaget, og der er for og imod pris justering, der er
kendskab til folk der ikke skyder til fasaner til nuværende pris.
Der oplyses at prisen på 75 kr ikke på nogen måder dækker udgiften til udsætning af
fasaner, der er flere hundrede kr pr skudt fugl.
Forslaget sættes til afstemning:
15 stemmer ja
10 stemmer nej
1 blank
Prisen på fasaner sættes ned til 50 kr på paraden.

5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Lars Jensen og Peder Bjerre Bergstrøm.
Peder ønsker ikke genvalg.
Peder er efterfølgende blevet spurgt, hvad der kunne få ham til at blive i bestyrelsen på
den tunge post som kasser.
Peder genopstiller mod at han stopper som garant, men at han stadigvæk kan deltage i
bukke pürsch lodtrækning.
Det oplyses at hvis man stemmer på Peder acceptere man betingelserne.

Der forslås en del medlemmer til bestyrelsen og følgende accepterer at stille op til
valget: Jesper Egebak, Kristian Guldager og Per Krenk.

På valg er til bestyrelsen er:
Peder Bergstrøm
Lars Jensen
Kristian Guldager
Per Krenk
Jesper Egebak

Valgt til bestyrelsen er:
Peder Bergstrøm (25 stemmer)
Lars Jensen (23 stemmer)
Kristian Guldager (12 stemmer)

(Per Krenk får 7 stemmer og Jesper Egebak 8 stemmer)

6. Valg af suppleant.
Der foreslås at Per Kreng og Jesper Egebak skal på valg til suppleantposten.
Valgt som suppleant er:
Jesper Egebak (13 stemmer)

(Per Kreng får 11 stemmer)

7. Valg af revisor.
Der bliver spurgt om Poul Mikkelsen vil fortsætte som fortsætter revisor, det acceptere
Poul.

8. Krage pokal.
Poul Mikkelsen får for 7 gang Råge/krage pokalen, han har medbragt 100 par ben.
Tillykke til Poul og tak for den store indsats.

9. Mårhunde pokal.
Paw Sørensen vinder mårhunde pokalen med 20 skudte mårhunde.
Simon kommer med 8 haler.
Tillykke til Paw med pokalen og tak til både Paw og Simon for den store indsats.

10. Årets jæger 2021.
Årets jæger blev valgt af en kompetent forsamling og med bestyrelsens fulde
opbakning.
Årets jæger har i mange år været et aktivt og trofast medlem af Give jagtforening. En
jæger som bakker op om Give jagtforening. Ting er altid blevet gjort sådan at, det var
bedst for foreningen. En jæger som møder op til skovens dag, byggedage og løser
opgaver der gavner os når vi kommer på jagt. En jæger som har lagt mange timer i
foreningens bestyrelse og tidligere har udført et stort arbejde som formand. En mand,
som altid møder op til arrangementer med et godt humør og alle nyder godt af hans
hyggelige gemyt og venlige væsen.
ÅRETS JÆGER I GIVE JAGTFORENING 2021
Kristian Møberg

11. Evt.
Henning minder folk om at man kan tage en gæst med på fællesjagterne, blandt andet
det gør, at han ser garantkontingentet som lav, selv med den kommende stigning.
Henning har fødselsdag, så han giver en lille en til kaffen.
Poul informerer at foreningen modtager 10 borde og 45 stole fra Ikær hallen, han vil
gerne have hjælp til at køre dem til Bundgaard, der er flere der melder sig.
Der er ros for at få taget lavet i Bundgaard så hurtig efter stormen, rosen kommer fra et
medlem og plantagen.
Kristian spørger til om vi stadig holder ved at der kun skydes 6 ender bukke i
plantagerne, det bekræftes.

Tak for fremmødet og for god ro og orden.
Mvh. Bestyrelsen for Give Jagtforening

