
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i NFC, hjardemålvej 215, 7700 
Thisted d. 29.09 2021.

Der var fremmødt 20 medlemmer samt Mikala Høj Laursen, jurist i Danmarks Jægerforbund (DJ.)
Mikala var inviteret, så det var muligt for forsamlingen at stille relevante spørgsmål vedr. 
medlemskab af DJ.
Formanden for NFC Ole Nørgaard bød velkommen præcis kl. 19.00 og kom med en kort forklaring 
på hvorfor vi som forening ønsker medlemskab af DJ.

Dagsordenen var som annonceret i indbydelsen til medlemmerne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Indmeldelse i DJ.
3. Godkendelse af nye vedtægter
4. Eventuelt.

      1. Mikala  fra DJ blev foreslået og valgt som dirigent og Peter Siegstad som referent.

Mikala startede med at konstatere at den ekstraordinære generaforsamling var lovligt varslet efter 
de sidst kendte vedtægter for NFC.

2. Skriftlig afstemning om indmeldelse i DJ: Det blev et klart ja med 20 stemmer for.
3. Mikala gennemgik de nye vedtægter, så ingen skulle være i tvivl om hvad man gik ind til og

man gik derefter  til skriflig afstemning om de ny vedtægter: De nye vedtægter blev vedtaget
med 20 stemmer for.

4. Under eventuelt blev der stillet enkelte spørgsmål vedr. konsekvensen af at være medlem af 
DJ. og hvad det indebar hvis man ikke var medlem af DJ, men stadig ønskede at skyde på 
banen. Konklusionen på alle disse betænkeligheder var, at man selvfølgelig var velkommen 
til at skyde på NFC, men at prisen pr. lerdue og patroner nok ville blive lidt højere end hvis 
man var medlem. Alle fik fyldestgørende svar, på det de havde på hjerte.

Mødet blev hævet  ca kl 20.15 og vi kunne konstatere at det hele var foregået i en god ånd, uden 
dramatik eller utilfredse miner.

Der blev herefter serveret smørrebrød, øl, vand og kaffe, som foreningen var vært ved.

Pbv.
Karsten D. Olesen 


