
Bestyrelsesmøde 

31. oktober 2012 

Referent : Casper Uldal Olsen Side 1 af 3 

Tilstede: Dennis Mørk (DM), Peter Møller (PM), Kai Hvolgaard (KH), Casper Uldal Olsen (CUO), Henrik 

Hansen (HH), Jørn Olsen (JO), Mogens Jensen (MJ), Leif Thomsen (LT), Leif Kjelgaard (LK) 

1. Referat fra sidst 
Gennemgået og godkendt. 

2. Flugtskydningsudvalget 
Revisorfirmaet BDO skyder flugtskydning (med forplejning) d. 28. august 2013. 

Der afholdes 2 trapskydninger for Danmarks Jægerforbund. 

3. Hundeudvalget 
Intet nyt 

4. Riffeludvalget 
I forbindelse med riffelbaneprojektet er der ”gået politik i den”, projektet er gået i bero. 

5. Jagtudvalget 
Der er skudt 6 stykker råvildt og 2 fasaner på fællesjagterne. 

3 nyjægere har meldt sig til resten af jagterne. 

Der er forslag om at investere i en ATV til vedligeholdelse og fodring på jagtarealerne.  

6. Bueudvalget 
Der er lavet aktivitetsplan for forårssæsonen.  

Bueudvalget deltager på outdoormessen i AKKC 8. – 10. februar 2013.  

Der afholdes åbent hus arrangement i april 2013. 

Der er afholdt en enkelt buejagt på Lykkegaard. Der er set rigtig meget vildt, men der er ikke sluppet eller 

skudt noget. 

Buetræning starter på d. 20. januar 2013. 

Alle buejægernes aktiviteter er lagt i kalenderen på hjemmesiden. 

7. Jagthornsudvalget 
Der er 7 mand med på ”holdet” i år, flot fremmøde. 
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8. Hus- og pladsudvalget 

9. Blad- og Webudvalget 
Deadline til jagtposten er d. 15. december 2012. 

Der skal laves en side under ”Om foreningen” der viser priser for medlemskab. 

Der skal ”jævnligt” udsendes nyhedsbreve. Der fastsættes ikke et bestemt interval, men det skal være når 

det passer med at der er 2-3 overskrifter til det. 

10. Nyjægerudvalget 
Udvalget er nedlagt pga. frafald. 

Henrik Hansen og Peter Sloth genoptager udvalget, mere om dét når de er kommet i gang. 

11. Sponsor- og forretningsudvalg 
Der er afholdt 2! Møder siden sidst. 

Der er særligt lavet planer for håndtering af sponsorer og tilbud til dem, udvalget laver et oplæg til 

bestyrelsesmøde. 

12. Økonomi 
340.000,- på kontoen. 

13. Diverse 
Udvalgene der afholder arrangementer i hytten skal sørge for at stedet efterlades i opryddet og rengjort 

tilstand, særligt har der været problemer med flasker, rengøring og manglende indsamling af skilte. 

Vildtspil 
Opfølgning på vildt(KH), sponsorgaver(ALLE) og kage(JO) til dagen. 

Opfølgning på amerikansk lotteri, der skal minimum 8 serier frem, og serierne skal fordeles bedre ud i 

kurvene. 

JO skaffer borde og bænke 

DM spørger Eskild om han vil være opråber 

Vi mådes kl. 17 til opstilling. 

Plader koster kr. 20,- pr. stk (inkl. Kaffe og kage). 
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Trofæopmåling 
MJ og LT står for dagen, det er der styr på. 

Invitation til jagt 
DJ Region Nordjylland har sendt en jagtinvitation, hvor vi kan sende en erfaren- og en nyjæger. MJ finder en 

nyjæger han kan tage med på dagen. 

Udlejning af hytten 
Der er flere gange opstået problemer i forbindelse med udlejning af hytten på tidspunkter hvor mere 

jagtrelaterede arrangementer kunne have brugt området. Problematikken diskuteres, og følgende skal 

følges fremover: 

Jagtforeningens aktiviteter i foråret (marts, april, maj) skal være i kalenderen inden 1. januar, herefter kan 

huset udlejes (januar til august) til dem der evt. kontakter os.  

Jagtforeningens aktiviteter i efteråret (oktober, november, december) skal være i kalenderen 1. september, 

herefter kan huset udlejes (oktober til december) til dem der evt. kontakter os. 

14. Næste møde 
Tirsdag d. 4. december kl. 19. 
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