
Referat fra Generalforsamling i Tvis jagtforening den 24.1.2019 

 

Generalforsamling blev igen i år holdt i Mejdal hallen der var 44 mødt op til mødet. 

Ejvind Grønbæk byder velkommen og forslår Leif Aslak som dirigent. 

 

1. valg af dirigent Leif Aslak. Leif tager ordret og går dagsordenen igennem. Giver igen ordet til 

formanden. 

 

2.Ejvind beder om stilhed til at mindes Villy Nielsen tidligger medlem af bestyrelsen. Derefter var 

der formandsberetning (den vil i kunne finde en kopi af på hjemmesiden) Ejvind kunne igen i år 

overrække både 50 års og 25 års diplomer. Der vil komme billeder af de trofaste jæger på 

hjemmesiden. 

                        

3.regnskabet blev præsenteret af Per Nielsen det blev igen i år godkendt med et flot overskud. 

 

4.indkommende forslag. Fra bestyrelsen ang. dåhjort, der blev forslået at der kunne holdes jagt på 

dåhjort i januar, for 5 deltagere, 3 dage til hver. Det gav lidt snak om jagttrykket var ved at blive for 

stort, der var en del der mente det jo nok ikke var være end der gik folk rundt i skoven, stort set hver 

dag. Vi prøvede ved håndsoprækning at danne os et billede over om der blev jaget så hårdt, ved at 

spørge de fremmødte om deres bukkejagt. Ud af de 44 var der 9 der havde brugt begge deres 

bukkedage. 24 havde været af sted 1 gang. Resten havde ikke haft tiden til det. Er trykket sådan 

under då jagten kunne vi jo spørge om til næste år. Forslaget blev vedtaget og der blev trukket 

pladser til dåhjort. 

  

5.kontigent: Per Nielsen foreslog Kontingentet uændret da vi jo ikke har fået højere udgifter i år, 

men kun flere medlemmer, vi er nu i alt 116 medlemmer i Tvis jagtforening. 

 

6.Valg af bestyrelser. På valg var Ejvind Per og Glen. De modtog alle genvalg. 

 

7.Valg af bestyrelses sup. Jens Ole Mørup og Tage Nilsen blev valgt.( Ian Gottlieb modtog ikke 

genvalg) 

 

8.Valg af bilags kontrollanter. Alex og Leif modtog genvalg til disse poster. 

 

9. Valg af 2 bilags kontrollant suppleanter. Harry og Kjeld Steen Andersen. 

 

10.Evt. Jæger pokalen blev i år tildelt Mathias Back (billeder er på hjemmesiden). Rævepokalen 

blev tildelt Claus Nielsen i år. 

Ian efterlyste ny Webmaster, og oplyste at Claus Christensen gerne vil hjælpe en ny i gang. 

Svend Erik rejste sig og fortalte forsamlingen at han da håbede at se os igen, i det nye jagt år, men 

intet var sikkert, da han havde spillet op overfor dansk jægerforbund pga. af et lille gebyr. (Håber 

det går i orden 😊) 

Vi snakkede lidt om at få rævegravene renset op på arbejdsdagen så der måske kunne komme lidt 

liv i dem igen. Mårhunden blev da også nævnt men vi gør ikke noget pt. i foreningen. 

 

Det var alt for nu. Tak for et godt og konstruktivt møde venlig hilsen Glen  

                           

 


