Generalforsamling i Ansager & Omegns Jagtforening
Fredag den 26.januar 2018 kl.19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent: John Uhd valgt
1.1.Valg af protokolfører. Anne-Mette Svingholm
1.2.Valg af stemmetællere: Henry, Jan, Birgit
2. Formandens beretning om foreningens virke: Formanden berettede om nye
maskiner til jagtbanen, nye uddannede riffelinstruktører i foreningen, velafviklet
Juniorweekend, Mariefestival, som også var en succes, Foreningens
pentionisthold, der arbejder med forskelligt vedligehold af banen og pasning af
bar, Bueskydning i riffelhuset, Jagttegnskursus og rettede en tak til alle de
frivillige hjælpere, der får AJF til at fungere, samt bestyrelsen.
2.1. Flugtskydning: Flugtskydningssæsonen 2017 har været et helt fantastisk år
mht resultater. Foreningens skytter har hentet utroligt mange medaljer hjem
og det har stor betydning for foreningens omdømme. I RAH kvalificerede 7
hold sig til finaleskydningen. Lille Holdskydning var også en succes for AJF,
Bl.a. satte foreningens juniorskytter sig på alle tre medaljer. Foreningen må
siges at have Danmarks bedste seniorhold i 2017. Stort tillykke til alle med de
flotte resultater.
2.2.Fiskedag & bukketræf: Bukketræf er en hyggelig tradition, hvor man får gode
historier. Fiskedagen hos Ella og Richard afvikledes i super godt vejr. Især
børnene havde succes med fine fisk. Tak for lån af de fine omgivelser og for
udsætning af flotte fisk.

2.3. Rævejagt & fasanudsætning: Rævejagten 2017 afvikledes trods et lille
fremmøde. At ræven valgte at smutte i pausen er jo hvad der sker. Tak til
lodsejer og grillmester. Der er udsat 120 fasaner og solgt 130 til foreningens
medlemmer
2.4.Riffelskydning: Feltskydning på Kalles Mærsk, AJF stod for post 1.
Riffeltræning og indskydning på banen i Frodeslund. Riffelbanen har ikke haft
de bedste vilkår i forhold til færdiggørelse. Bueskytterne har dog sørget for liv
i huset. Vi håber på at banen kan færdiggøres i 2018, men der er mange ting,
der skal gå op. 2018 etableres skiveanlæg samt kunstgræs i skydeområdet.
Der planlægges med baner til løbende skiver. banen i Frodeslund lejes igen til
indskydning og træning i foråret 2018
2.5. Bueskydning: Opstart i april 2017, God tilslutning, Indendørs skydning i
skydeområdet i riffelhuset indtil midt i april, åben hus arrangement 5. maj,
firmaarrangement afholdt, deltog i Varde Å-dag og vil deltage igen i august
2018.
3. Fremlæggelse af regnskab: Regnskab fremlagt v. Torben Svingholm. Formandens
beretning og regnskab vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen
4. Indkomne forslag: ingen
5. Kontingent fastsættelse for 2019: Kontingent fortstætter uændret.
6. PAUSE 10 minutter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mads Thomsen og Torben Svingholm. (Modtager
ikke genvalg): Karsten Klint og Mogens Thomsen valgt
8. Valg af suppleant: På valg er Steen Pedersen. (Modtager genvalg) Genvalgt.
9. Valg til flugtskydningsudvalg: Udvalget fortsætter uændret
10.Valg af revisorer: På valg er Hans Ingemann Knudsen (modtager genvalg)
Genvalgt

11.Evt.: Rævejagten kunne annonceres bedre overfor foreningens medlemmer.
Karsten klint Takkede på vegne af Starup Jagtforening for lån af Skydebanen til
afholdelse af kommunemesterskab.
12.Kåring af Årets bukketrofæ og Årets kragejæger.: Årets bukkejæger: Dennis Beck.
Årets kragejæger: Karsten Klint.

