1 Mødet åbnes
2 Tage vælges som dirigent, Kasper som referent og Bjarne som stemmetæller
5 Formandens beretning, kommentarer: Kommunejagter. Benny - Spørgsmål til
hvorfor vi ikke kan rekruttere til udvalg. Bent – Spørgsmål til uddannelse af
instruktører. Det bemærkes at Jørgen Mørup er gået bort. Jesper kommenterer at idet
der er forkert sted angivelse på dagsordenen, er der ikke orden i arbejdet.
Beretningen godkendes.
6 Fremlæggelse af regnskab.
Bemærkninger fra revisor.
(1) Brugergruppen for Vindum – De har en kasse som ikke bliver revideret.
(2) Fælles kassen med BJOM, er ikke gjort op.
(3) Der er ikke afregnet for Bydysten.
Der bør foreligge regnskab fra samarbejdet med BJOM før generalforsamling. Ernst
Hansen, GDJ medlem og formand for BJOM, bemærker at han er enig og at dette ikke
skyldes BJOM. Mogens bemærker at der er kommet refusion fra Viborg kommune efter
regnskabsårets afslutning. Bent stiller spørgsmål til hvorfor vi uddanner
hundeinstruktør. Mogens kommenterer dette. Kurt kommenterer at Finn ikke er
kommet på hundeinstruktørkursus i 2014. Benny kommenterer at regnskabet er
mangelfuldt, dette tilbagevises af revisor. Regnskabet godkendes.
7 Mogens fremlægger forslag om fusion! Det præciseres at det skal vedtages med 2/3
dels flertal af fremmødte, aktuelt 13 ja stemmer. Bemærkning fra Kurt – mener det er
for tidligt. Bent – mener det samme, men har intet imod det, men at der skal gå 2-3 år
med godt samarbejde. Mogens kommenterer til Bent at der er ikke folk til udvalg i
fremtiden, fx de næste 3 år. Tage mener ikke at der er samarbejde fra BJOM. Mogens
bemærker at de tilstedeværende ikke selv er deltagere i diverse arrangementer. og
derfor ikke kan vurdere det, dette tilbagevises af flere. Bent fortæller og der er
debat… Jesper Bech – er bekymret for at en sammenlægning betyder at GDJ bliver lagt
ind under BJOM.. Ernst kommenterer til Jesper at det bliver en sammenlægning. Hans
B. kommenterer – få det nu lagt sammen. Finn Møller bemærker – vi bør lægge
foreninger sammen nu, før skuden synker. Der stilles spørgsmål til hvem der vil stille
op til fælles bestyrelse, svaret er Mogens, Peter, Dennis og Kasper. Hvis vi skal
fortsætte GDJ vil Kurt og Tage stille op! Der afstemmes. Forslaget er nedstemt 11 mod
forslaget og 8 stemmer for forslaget.
8 – 15 Valg. Der skal vælges en ny bestyrelse, Kurt vælges til formand, Morten er
genvalgt, Tage, Jimmy og Benny. Knud fortsætter som kasserer. Niki som suppleant.
Bent som revisor. Johan som revisorsuppleant. Der vælges ikke til
flugtskydningsudvalget. Jan Harring til Hund. Riffeludvalg: Niki er valgt.
16 Evt. Der skal gøres noget i forhold til dem der har gjort noget for foreningen, og
æresmedlem.
Tage takkede de afgående udvalgs og bestyrelses medlemmer for deres mangeårige
indsats og glæder sig til det fortsatte samarbejde med BJOM.
Mogens takkede de fremmødte for den gode demokratiske debat, og afsluttede
generalforsamlingen.
Åres buk.: Bent Ørskov

Krage/skadeben.: Tage med 27 par
Kommunejagter.: Bjarne, Bent og Tage er de eneste som er interesserede

