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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 men ikke underskrevet 

2. Flugtskydningsudvalg. 

Arbejder videre med en procedure for løsning af miljøproblemer på flugtskydningsbanen, opsmaling 

af brugte duer, haglskåle, det er at krav fra Brønderslev kommune. 

VM er opgivet i år på grund af at der ikke er plads i kalenderen. 

Michael Chemnitz har meldt sig ud af udvalget. 

3. Hundeudvalg. 

Hundeudvalget af holder vinderklasseprøver den 5. og 6. oktober, der er styr på hjælperne til den 6. 

oktober, men der mangler folk til den 5. oktober hundeudvalget må rundt og finde nogle. 

Efterårs træningen er i fuld gang med 27 hunde. 

 

4. Riffeludvalg. 

Intet 

5. Jagtudvalg. 
Intet 

6. Bueudvalget. 

Har afholdt bueprøver og folk har bestået som forventet. 

Bueudvalget har deltaget i ny jæger dag, hvor Kaj blev bedt om at sende en regning til Preben 

Egebo på Kr. 1000. 

 

7. Jagthornsudvalg. 

Jagthorns undervisningen starter den 1. mandag i oktober. 

8. Blad og webudvalget. 

Vores nye hjemmeside er kommer lige straks i luften kilde. 

Jagtposten skulle også være lige på trapperne. 

Vi tager begge dele op at senere tidspunkt 

9. Hus og pladsudvalg. 

Arbejdsudvalget som består af Per Thomsen, Claus Wulff, Benny Frederiksen, Leif Kjeldgaard, Leif 
Thomsen og Jørn Olsen, mødes ca. hver tirsdag og passer og plejer vores hus med omliggende 
arealer. Dejligt det fungere stor ros. 
Udvalget de redskaber der mangler. 
Hvis vi låner nogle af tingene skal udvalget have besked. 
 

10.  Nyjægerudvalg. 

 Ny jæger udvalget har nedlagt sig. 
Dennis tager kontakt til Henrik Nielsen om han vil forsøge at samle nogle folk. 
Fremover skal der være en tættere kontakt til jagttegnsunderviseren Henrik Hansen. 
Bestyrelsen skal have mere kontakt med udvalget fremover. 
Der er tilmeldt 10 jagttegnskursister P.T. 
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11.  Sponsorudvalget. 
 Har 1. møde den 18. september kl. 19.00 
 

12.  Regler og retningslinier for udvalg. 
 Intet    
 

13. Økonomi: 

Vi har kr. 302062,39 på kontoen. 

  
 

14.  Kommende aktiviteter. 
 
Vildtspil den 22/11-12 kl-19-00 
 
Arrangement lørdag den 15.september 

 26-27 deltagere 

 Grill med 3 retter vildt(Dennis kontakter Møllehuset i Aaså) 

 Pris kr. 200-300 pr. kuvert 

 Drikkevarer efter regning 

 Leif T tager luftbøsse med 
Bestyrelsen mødes kl. 14.00 i Hjallerup jagtcenter 
 
DJ trofæ opmåling den 19. november 14.00-22.00 Mogens Jensen og Leif Kjledgaard 
Udvalgsjagt 29. december 
Generalforsamling 
 

15. Evt. 

Vi er ikke umiddelbart interesseret, men kan vi få det til en rimelig pris er det måske en god ide at 

købe det. 

Vi arbejder videre med det. 

Der bestilles den på mødet fremviste labels til vores vin.  

16.  Næste møde: Onsdag d. 31. oktober kl. 19:00. 

 

Referent Henrik Hansen 

 

___________________             _________________          ________________ 

      Dennis Mørk                             Peter Møller                          Kai Hvolgaard 

 

 

 

_________________                 __________________            _______________ 

      Henrik Hansen                                Jørn Olsen                          Mogens Jensen 

 

 

_________________ 
Casper Uldal Olsen  
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