
Bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 5/12 2012 

Referent : Casper Uldal Olsen Side 1 af 2 

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 
Ingen bemærkninger. 

2. Flugtskydningsudvalget 
Der er lavet et udkast til en løsning på problematikken omkring oprydning foran skydebanen. Specifikation 

på vores lerduer er fremskaffet, og vi kontakter Henryk Rygaard for at få hjælp til en løsning (LK/PM). 

Der skal findes 2 datoer for sporting skydninger i 2013, de kommer i kalenderen så snart de er koordineret 

med udlejeren af maskinerne. 

3. Hundeudvalget 
Foreningen støtter op omkring afholdelse af DM for stående jagthunde i 2013, på den måde at vi kan 

hjælpe med praktiske opgaver hvis vi selv står for forplejning på dagen. 

4. Bueudvalget 
Der har været afholdt 2 buejagter mere på vores terræn, der blev nedlagt en ræv. 

5. Riffeludvalget 
Hjortebanen i Ulbjerg er lejet d. 13. august 2013. 

Der bliver undersøgt forskellige muligheder for at få flere steder at skyde riffel, mere herom hvis det bliver 

til noget. 

6. Jagtudvalget 
DM har, ud fra sine observationer på en jagt, lavet et oplæg til ændringer der kan laves i forbindelse med 

afvikling af foreningsjagterne, bl.a.: 

Vi har en lamineret udgave af det indhold der skal gennemgås på parolen, denne skal følges bedre, og alt 

skal gennemgås hver gang, særligt af hensyn til dem der ikke har været med før – eller dem der trænger til 

at få opfrisket reglerne omkring vores jagter. 

Jagttegn skal vises før alle jagter. 

De fleste fodertønder var tomme på sidste jagt, der skal følges bedre op på fodring. 



Bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 5/12 2012 

Referent : Casper Uldal Olsen Side 2 af 2 

Det diskuteres hvor meget råvildt der bør nedlægges på Milbakken, dén sag er der delte meninger om. 

Udfaldet blev, at på de sidste 2 fællesjagter skydes der kun rådyr på Lykkegård. Til næste sæson skal 

jagtudvalget have lavet mere klare regler om jagten og beskydning. 

7. Jagthornsudvalget 
Der er stadig 7 på holdet, det går derudaf. 

8. Blad- og Webudvalget 
Deadline for den sidste jagtposten er d. 15. december. 

9. Nyjægerudvalget 
Der er møde i udvalget d. 11. december. 

10. Sponsor- og forretningsudvalg 
Der fremlægges et oplæg til sponsorater og sponsorpladser. Udvalget arbejder videre på det, og vi tager 

det op igen på næste møde. 

11. Økonomi 
Der står kr. 402.000,- på kontoen. 

12. Eventuelt 
KH har fået arrangeret Vildt-madlavningskursus med Karl Georg i februar måned – nærmere information 

kommer i JÆGER, nyhedsbrev og på hjemmesiden. 

13. Næste møde 
6/2 2013 
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