
Bestyrelsesmøde d. 13/6-2013 kl. 19.00 

Referat       

   

 Side 1 af 2 

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

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

 

Dagsorden: 

1. Gennemgang og underskrift af referat fra sidst. 

2. Orientering fra formanden – Delegeretmøde i Tranum. Status på ny jagtprøve/undervisning. 

3. Bueudvalget – opfølgning og status 

4. Regler og retningslinjer - revidering. 

5. Køb af jord (status). 

6. Nyt fra udvalgene. 

7. Økonomi. 

8. Kommende aktiviteter. 

9. Eventuelt. 

Ad 1 - Referat fra bestyrelsesmødet d. 13/6 blev godkendt og underskrevet. 

Ad 2 – Orientering fra formanden. 

 Delegeret møde i Tranum. 47 delegerede fra kreds 1. 

 Der blev lavet 14 forslag til vedtægtsændringer.  

Ad 3 – Bueudvalget – opfølgning og status. 

 Danmarks Jægerforbund er på trapperne med betingelser for buejægere under DJ. 

Ad 4 – Revidering af Regler og Retningslinjer. 

 HH og PM arbejder fortsat med at tilrette regler og retningslinjer for alle udvalg. 

 Kontakt til Rune fra DJ. 

 Udvalgsmedlemmer SKAL være medlem af Hjallerup Jagtforening. 

Ad 5 – Køb af jord - status. 

 Mogens har kontakt til Leif Bach og har også kontakt til sælger. Der forventes afholdt et møde, hvor 

tingene drøftes nærmere.  

Ad 6 – Nyt fra udvalgene. 

   Hundeudvalget – der er 35 hunde til træning. Afslutning afholdes 18/6.  

 Der starter et nyt hold i august. 

 Jagtudvalget – Alle pladser til fællesjagter er solgt, men 2 har ikke indbetalt. Pladserne sælges til 

folk på venteliste. 

 Fasaner udsættes lørdag 15/6. 

 HH + KH forhandler med udlejeren af jagtarealerne om en forlængelse af lejeperioden med 5 år. 

 Der er reguleret 163 råger. Reguleringsperioden ophører 15/6. 

 Nyjægerudvalget - (Peter Sloth, Ib Knøsen, Henrik Hansen og Rasmus Jensen). Det er svært at få 

nyjægere til at deltage i arrangementer, der afholdes - utroligt få fremmødte. 

 Desuden undlader mange at betale efterfølgende årskontingent, men tendensen ser heldigvis ud til 

at vende. 

 Til arrangement d. 26/6 prøves endvidere med en skydesimulator. 

 Flugtskydningsudvalget - mobilt sportinganlæg på vore arealer 22. og 23. juni. Mandagstræning 

kører godt, men godt grillvejr og bukkejagten har negativ effekt på fremmødet. Der er klubmester-

skab d. 29/6 og efter sommerferien har vi 28/8 en aften for revisionsfirmaet BDO. 



Bestyrelsesmøde d. 13/6-2013 kl. 19.00 

Referat       

   

 Side 2 af 2 

 Bevilget udskiftning af 2 geværer med funktionsfejl er gennemført. Næsten ny Winchester samt en 

brugt Miroku er indkøbt.  

 Husudvalget. Der er en del opgaver, der skal løses og på mødet blev berammet afholdelse af 

arbejdsdag lørdag d. 3/8. 

 Udhæng skal laves færdig. Vindpap monteres indvendig i maskinhusene. Der skal nyt tag på 

maskinhuset ved trapbanen. 

 Græsset skal klippes året rundt – og udvalgene, der benytter arealerne, må selv deltage i det 

praktiske med at køre maskinerne. Der er bevilget udskiftning af den gamle plænetraktor. I setdet er 

anskaffet en anden plæneklipper, der kun har kørt få timer.  

 I klubhuset skal nuværende vandvarmer udskiftes med en næsten ny 90 liter el-vandvarmer (doneret 

af Leif T). 

 Rasmus har påtaget sig at lave tavleændringer i klubhuset. 

 KH har 2 måneders ”rullende” udlejningsret til klubhuset, såfremt, der ikke er booket noget.  

 Blad og Web.  

 Indkomne mails til HJ besvares af HH og HK. 

Ad 6 – Kommende aktiviteter: 

 Nyhedsbreve aftales frem over ca. d. 20. i hver måned (HH/PM). 

 Relevante ting herfra indrykkes i JÆGER. 

Ad 7 – Eventuelt: 

 PM orienterede om møde afholdt med Leif Kjeldgaard vedr. miljøforhold samt sponsorudvalget. 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag, d. 15. august 2013 kl. 19:00. 

   

Referent Peter Møller 

 

___________________             _________________          ________________ 

      Henrik Hansen                              Peter Møller                       Kai Hvolgaard 

       

 

__________________                _________________         ________________ 

         Ib Knøsen                                      Jørn Olsen                       Mogens Jensen 

 

___________________ 
       Rasmus Jensen  

               


