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Til stede: Dennis Mørk, Kaj Hvolgaard, Peter Møller, Jørn Olsen, Mogens Jensen 

Leif Thomsen, Leif Kjeldgaard og Henrik Hansen. 

Afbud: Casper Uldal Olsen 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde:  

Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet. 

2. Flugtskydningsudvalg. 

Der har været et rimeligt fremmøde til mandagsskydningerne trods det kolde forår. 

Der afholdes møde i nær fremtid vedr. afvikling af klubmesterskab lørdag 30. juni. 
Intet fastlagt om leje af mobil sportingbane. Der skal findes et par dage efter sommerferien til 
arrangementerne. 

§3-områder er ikke umulige at få ændret – er sket i Midtjylland med henvisning til at foreningslivet 
stækkes af petitesser (Dennis). 

Der skal fremsendes liste over beståede jagttegnselever til Bo i Nyjægerudvalget (Henrik). 

Datablad fremskaffes fra Brasholt på vore lerduer (Kai). Vi skal have afholdt et møde så vi kan få 
styr på, hvordan vi skal forholde os i relation til den skrivelse, vi fik fra Kommunen om 
miljøforhold/lerduerester m.v.  

3. Hundeudvalg. 

Dorte har vundet med sin hund og havde i den anledning medbragt kage til kaffen.  

4. Riffeludvalg. 

Der har været afholdt 5 skydninger – heraf 1 vedr. foreningsmesterskab. I alt 110 betalende skytter – 
et meget passende antal. 

Foreningsmesterskabet vandtes af Peter Holm med Michael Chemnitz og Chr. Nørgaard på de 
følgende pladser. 
Prik-skydningen blev vundet af Henrik Thomsen – tættest på men ikke i prik. 

Kommunemesterskabet fik følgende resultater: 
Klokkerholm – 350 
Hjallerup – 345 
Brønderslev – 307 
Dorf – 239. 
Individuel vinder blev Michael Chemnitz.  

Årets tur til Ulbjerg – skydning til bevægelige mål – afholdes torsdag d. 9/8. Der er stadig få pladser 
ledige. Tilmelding til Mogens. Vi har banen mellem 18 og 21. 
Formål: Indskydning af riffel samt hjortebane (bevægeligt mål). 

5. Jagtudvalg. 
Rågejagt slutter 15/6. Ikke noget stort år. Der er skudt totalt knapt 200 fugle. 

Bukkejagten. P.t. er der skudt 3 bukke – 2 spidsbukke (Milbakken) og 1 seksender (v/møllerne). 
Forslag om at vi skal gøre noget mere ud af ”bukkepral” den første morgen, men vi skal passe på 
ikke at sabotere JKF’s arrangement (vi kan evt. gå sammen med Dorf) – intet besluttet. 

Der er bestilt 100 stk. fasaner til udsætning. 

Der er 2 ledige pladser til fællesjagterne. 

6. Bueudvalg. 

Der har været fuldt knald på hele foråret. Deltaget i mange arrangementer – bl.a. Nak & Æd på Klim 

Strand. 

Dennis rykker Ole for indbetaling af penge.  

Der er kommet penge for jagtsti. 
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Der har været afholdt 2 buekurser med henholdsvis 7 og 6 deltagere – noget under de forventede 12 

pr. gang. 

Der afholdes kursus igen 18. august med 17 – 18 deltagere. 

Buejægerne har skudt forholdsvis mange bukke – p.t. 10 – 12 stk. hvoraf 2 store bukke er skudt i 

Klitgaard. 

7. Jagthornsudvalg. 

Der skal blæses til et sølvbryllup. 

Udvalget havde en god afslutning med 3-retters menu, vin og løgnehistorier. 

8. Blad og webudvalget. 

Jægerforbundets tilbud om at vi kan blive koblet op på deres hjemmeside med det layout, de bruger 

har været vurderet/kigget på af flere. 

Der er mange fordele i forhold til det vi selv har p.t.  

Desuden koster det os ikke noget og systemet vedligeholdes af forbundet. 

Vi tager det op til vurdering på næste bestyrelsesmøde. 

Vi skal have samlet flere mailadresser ind fra medlemmerne m.h.p. på at kunne ”masse-udsende” 

nyhedsmails med aktuelt indhold. 

Der udsendes en nyhedsmail 20/6 vedr. klubmesterskabet 30/6 og turen til Ulbjerg 9/8. 

Dennis sørger for udsendelse.  

9. Hus og pladsudvalg. 

Der skal afholdes et møde i nærmeste fremtid vedr. hvilke opgaver, der skal løses – og af hvem. 

Resterende lister skal opsættes efter de er blevet malet. 

 

Indkøb af materialer m.v.: Sørg for at det noteres til Hjallerup Jagtforening, samt hvem der har 
bestilt. Det er problematisk at godkende bilag, hvis ikke dette overholdes. 

 

Værkstedet: 

Stadig et problem med plads i værkstedet til maskiner og alt det andet, der er derinde. 

Er løsningen en container – et halvtag eller ???  

Konstant ryddelighed fra brugernes side ville hjælpe noget på problemet. F.eks. hylderne med 
buegrej samt de tomme papkasser efter hver skydning. Det fylder utrolig meget, når det 
tilsyneladende bare efterlades efter forgodtbefindende.. 

 

Hundeudvalget har rykket for oprensning af søen, men det må de selv deltage i at få gjort. 
Husudvalget magter ikke opgaven alene. 

 

Efter bestyrelsesmødet er der nedsat et ”arbejdsudvalg”, der mødes efter behov. Udvalget består af 
Per Thomsen, Claus Wulff, Benny Frederiksen, Leif Kjeldgaard, Leif Thomsen og Jørn Olsen. 

 

10.  Nyjægerudvalg. 

 Liste sendes til Torsten, Bo og Henrik. 



Bestyrelsesmøde d. 12/6-2012 kl. 19.00 

Referat       

   

 Side 3 af 3 

 

11.  Kommende aktiviteter. 
Foreningsmesterskab i flugtskydning 30/6. 

Hjallerup Samvirke har rykket for vores medvirkning i forbindelse med et Bibel-camping 
arrangement. 
Vi tilbyder at deltagere kan komme på skydebanen til flugtskydning 30/7 fra 16 – 21. 25 skud inkl. 
duer DKK 100. Hold 3 har vagten den aften. 
Tilbud om bueskydning 1/8 kl. 16 - 21.  
Dennis informerer Hjallerup Samvirke. 
 

12.  Økonomi. 

 Vi har ca. DKK 300.000 på kontoen. 

13.  Evt. 

 Henrik H. aftaler med Casper vedr. tilmelding via hjemmesiden til næste hold til 

 jagttegnsundervisning. 

14.  Næste møde: Onsdag d. 15. august kl. 19:00. 

 

Referent Peter Møller 

 

 

___________________             _________________          ________________ 

      Dennis Mørk                             Peter Møller                          Kai Hvolgaard 

 

 

 

_________________                 __________________            _______________ 

      Henrik Hansen                                Jørn Olsen                          Mogens Jensen 

 

 

_________________ 
Casper Uldal Olsen (læst) 

 

 


