
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2019 

Mødedato / tidspunkt: Tirsdag den 29. januar 2019 – klokken 19.00. 

Mødested: Blåvandshuk idrætscenter, 6840 Oksbøl. 

___________________________________________________________________ 

Dagsorden: Punkt 1: Valg af dirigent. 

Punkt 2: Valg af skriftfører. 

Punkt 3: Formandens beretning. 

Punkt 4: Forelæggelse af regnskab. 

Punkt 5: Indkomne forslag, der er ikke kommet forslag 

Punkt 6: Valg af formand, på valg er: 

Peder Blåbjerg (modtager genvalg) 

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlem på valg er: 

Bjarne Knudsen (modtager genvalg) 

Claus Mathiasen (modtager ikke genvalg) 

Punkt 8: Valg af suppleanter, på valg er: 

Holger Fischer (modtager genvalg) 

Jonas Simonsen (modtager genvalg) 

Punkt 9: Valg af revisorer, på valg er: 

Søren Andresen 

Rasmus Rasmussen 

Punkt 10: Valg af revisorsuppleant, på valg er:  Bjarne Christiansen 

Punkt 11: Eventuelt. 

Referat: Fremmødte 39 incl. bestyrelsen. 

  

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Bjarne Christiansen blev foreslået og valgt og kunne berette at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet. 

  



Punkt 2: Valg af skriftfører. 

Bjarne Knudsen blev foreslået og valgt. 

  

Punkt 3: Formandens beretning. 

Formanden fremlagde sin beretning. 

Spørgsmål fra en af de fremmødte: Bliver der gjort noget ved det faldende 
medlemstal? 

PB: svarede: Vi gør forsøget, men kærester, uddannelse osv. er svær at hamle op 
med. 

  

Punkt 4: Forelæggelse af regnskab. 

Kassereren forelagde regnskabet. 

Et medlem forespurgte om foreningen ikke får tilskud, hvortil der blev svaret, at 
foreningen får tilskud til medlemmer under 25 år, ligesom vi får andre tilskud i form af 
sponsorer hvert 2. år. 

  

Punkt 5: Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

  

Punkt 6: Valg af formand. 

Peder Blåbjerg blev genvalgt uden modkandidater. 

  

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Bjarne Knudsen blev genvalgt uden modkandidater. 

Eftersom Claus Mathiasen havde valgt at trække sig fra bestyrelsen skulle der 
vælges en ny 1. suppleant: Holger Fischer blev foreslået og valgt. 

. 

  

Punkt 8: Valg af suppleanter 



Jonas Simonsen blev genvalgt og som ny suppleant blev Jan Pedersen valgt. 

  

Bestyrelsen ser herefter således ud: 

Formand: Peder Blåbjerg Pedersen 

Kasserer: Carl Johan Tøtrup 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Bjarne Knudsen 

Brian Linding 

Holger Fischer 

Suppleanter: 

1. suppleant: Jonas Simonsen 
2. suppleant: Jan Pedersen 

  

Bestyrelsen bliver konstitueret ved første bestyrelsesmøde. 

  

Punkt 9: Valg af revisorer. 

Både Søren Andresen og Rasmus Rasmussen blev genvalgt 

  

Punkt 10: Valg af revisorsuppleant. 

Bjarne Christiansen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

  

Punkt 11: Eventuelt 

CT slog et slag for et nyt tiltag nemlig seniorskydning, og nej, der er ingen 
aldersgrænser for deltagelse. 

HF foreslog at man holder nogle medlemsaftener. 

  

Der blev afholdt en afstemning om bedste medbragte trofæ. 

Den bedste buk blev vundet af Karsten Petersen. 



  

Efter generalforsamlingen afholdt Lars Trier fra NST et oplæg om mårhunde. 

  

Som det sidste blev der udtrukket en jagtrejse til Polen blandt de fremmødte. 

Rejsen blev vundet af Morten Vinding. 

 


