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Til stede: Henrik Hansen(HH), Peter Møller (PM), Kai Hvolgaard (KH), Jørn Olsen (JO), Mogens 

Jensen (MJ), Ib Knøsen (IK), Leif Thomsen (LT) og Bent Christensen (BC). 

 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling i februar 2014 

Dirigent 

Beretning 

Regnskab 

Valg til bestyrelsen 

Forplejning m.m. 

2. Orientering fra formanden – bl.a. Jagtens Hus, Jagttegnsundervisning. 

3. Møde med udvalgene – dato. 

4. Fremtidige aktiviteter – Åbent hus i Hjallerup Jagtforening. 

5. Køb af jord. 

6. Økonomi. 

7. Eventuelt. 

Ad 1 – Generalforsamlingen afholdes d. 20. februar 2014.  

 HH har sørget for annoncering i Jæger – og KH sørger for annoncering i lokalavisen. 

 KH kontakter Eskild m.h.p. dirigentposten. 

 HH aflægger beretning – men ønsker ”indspark” fra udvalgene hertil. 

 Regnskab gennemgås af KH. 

 Valg til bestyrelsen. På valg er: 

 PM – genopstiller 

 JO – genopstiller hvis under pres. 

 Mogens – måske! 

 LT har yderligere 1 år (indtrådt som følge af Rasmus Jensens afgang før udgangen af det første år 

af den 2-årige periode, han var valgt til). 

 Forplejning m.m. – varetages som sædvanligt af Bodil (og det er vi trygge ved). 

 Pokaler m.v.: 

 Fiduspokalen (særlig indsats for foreningen). Tildeles i år Bodil Hvolgaard. PM sørger for 

indgravering af navn. 

 Rævepokalen er ledig, idet der indtil videre ikke i årets løb er nedlagt nogen ræv. 

 Udtrækning til deltagelse i jagter m.v. foregår som sædvanligt umiddelbart efter afslutningen af 

generalforsamlingen. 

 Vi afholder nyt møde d. 6/2 2014 kl. 19:00. 

Ad 2 – Orientering fra formanden. 

 HH orienterede om planerene for et ”Jagtens Hus” på Kalø. Tanken er at opføre helt nyt bygninger 

på stedet og flytte hovedsæden fra Sjælland dertil. Der er møde om dette i Fredericia d. 4. januar 

2014.  

 DJ vil forsøge at sætte sig på al jagttegnsundervisning. HH oplyste, at der p.t. er tilmeldt 22 elever 

til det kommende kursus i HJ. Start 7/1 2014.  

 JFK-møde 15/1 2014. Valg til Hovedbestyrelsen.  

 Kalenderfordeling: Vi skal have løst vores problemer med at arrangementer ind i mellem kolliderer 

fordi kalenderen ikke er godt nok indrettet til, at dette kan undgås. 

 Dette skaber konflikter og splid, så vi må afholde et møde, hvor problemet seriøst tager hånd om at 

skabe en løsning. 
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 Udvalgene sættes på prøve i forbindelse med afholdelse af et planlagt åbent hus arrangement i HJ. 

 Planen er at afholde et arrangement i løbet af 2014, og til det formål skal vi have udvalgene til at 

byde ind med ting, de kan bidrage med – f.eks. hundeopvisning, lerdueskydning, jagthornsblæsning 

bueskydning m.v. 

 Kursusaktiviteter. HH orienterede om forskellige muligheder for at arrangere kursusaktiviteter i HJ 

regi - med deltagere fra andre jagtforeninger. Emner for kurser kunne f.eks. være: 

Bestyrelsesarbejde, Efteruddannelse af flugtskydningsinstruktører, Jagtledelse og sikkerhed.  

 

Ad 3 – Møde med udvalgene inden generalforsamlingen – 1. februar 2014. 

 Følgende ting skal indgå i dagsorden for møderne med udvalgene: 

 Orientering fra bestyrelsen, formand for udvalg skal godkendes af bestyrelsen, aktiviteter for 2014, 

budget og herunder anskaffelser. 

Ad 4 – Åbenhus i Hjallerup Jagtforening. 

 Arrangement sidst i maj måned 2014. 

- Skydebane 

- Partering af dyr 

- Tilberedning af dyr 

- Bueskydning 

- Hundedressur 

- Øvrige aktiviteter udvalgene kan byde ind med. 

Ad 5 – Køb af jord - Mogens. 

 Iflg. Landbonord skulle priserne ligge i omegnen af DKK 140.000 pr. ha. 

 MJ redegjorde for nogle nøgletal i forbindelse med overvejelserne om køb af jord. 

 Ad 6 – Økonomi: Likvide beholdninger udviser indestående på DKK 472.000. 

 Ad 9 – Eventuelt:  

 Trofæopmåling havde besøg af ca. 50 personer og der blev foretaget knapt 40 opmålinger. 

 Mange af trofæerne var af udenlandsk herkomst. 

 Besøgstallet var lidt mindre end året i forvejen. 

 Næste bestyrelsesmøde: Torsdag, d. 16. januar, 2014 kl. 19:00. 

   

 Referent Peter Møller 

 

___________________             _________________          ________________ 

      Henrik Hansen                              Peter Møller                       Kai Hvolgaard 
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         Ib Knøsen                                      Jørn Olsen                       Mogens Jensen 

 

___________________ 
   Leif Thomsen       


