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 Side 1 af 3 

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

Jensen (MJ), Ib Knøsen (IK). 

Afbud: Rasmus Jensen (RJ), Leif Thomsen (LT) og Bent Christensen (BC). 

 

Dagsorden: 

1. Gennemgang og underskrift af referat fra sidst. 

2. Orientering fra formanden – Ny jagtprøve. 

3. Bueudvalget – opfølgning og status. Mail fra Jørgen Haller. 

4. Regler og retningslinjer - revidering. 

5. Køb af jord (nedsættelse af udvalg samt status). 

6. Nyt fra udvalgene. 

7. Kommende aktiviteter. 

8. Økonomi. 

9. Eventuelt. 

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

Ad 2 – Orientering fra formanden. 

 Fra 2014 afholdes ny jagtprøve. 

 Dette indebærer bl.a. at skydeprøver afholdes af DJ. Hvis vi er lidt ”oppe på dupperne” kan vi måske 

med vore faciliteter få tilgang af ”skydeelever”. 

 Nuværende undervisere skal gennem et uddannelsesforløb for at beholde nuværende certifikat. 

 Dette vil givet vis medføre en eller anden afgang blandt nuværende undervisere.  

Ad 3 – Bueudvalget – opfølgning og status. 

 Der er modtaget en seriøs henvendelse fra Jørgen Haller om referatet fra bestyrelsesmødet d. 18/4. 

Der opponeres mod referatteksten vedrørende buejægernes henvendelse om anvendelsen af vore 

lejede jagtarealer (jagtetiske betragtninger). PM har besvaret Jørgen Haller mundtligt og de rejste 

kritikpunkter (specielt omkring tidsinterval mellem jagterne samt antal nedlagte dyr på et givet areal) 

forventes belyst/afklaret på det kommende møde om jagtetik d. 19. september.   

Ad 4 – Regler og Retningslinjer - revidering. 

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

 Arbejdet skal være tilendebragt senest ultimo november 2013. 

Ad 5 – Køb af jord / status – nedsættelse af udvalg. 

 MJ redegjorde for forløb og påpegede at en ny landbrugspolitik med afvikling af støtteordninger vil få 

stor betydning (negativ) for økonomien i vores projekt. 

 Vi forsøger at få et prisforlangende for jorden, så der et udgangspunkt at forhandle fra. Det kan evt. 

også komme til kun at dreje sig om en del af jorden.   

Ad 6 – Nyt fra udvalgene. 

 Bestyrelsen har til hensigt at afholde møder med de enkelte udvalg inden den kommende 

generalforsamling i 2014. Vi vil bl.a. drøfte det enkelte udvalgs handlingsplaner for den kommende 

sæson.  

   Hundeudvalget – ny sæson er påbegyndt i august med godt 30 hunde på startaftenen d. 13/8. 

 Jagtudvalget – Alle pladser til fællesjagterne er solgt (30 pladser) 

 Der er nedlagt 5 bukke i sæsonen. 

 Hunde, der deltager i jagterne, skal være forsikrede samt behørigt vaccinerede for at kunne deltage.  
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 Nyjægere, der er medlemmer af HJ, inviteres til at deltage på jagterne (2 - 3 personer pr. jagt). For at 

kunne komme i betragtning forudsættes, at der er trænet på vore trap- og jagtbaner forinden (se 

nedenstående). 

  

 Der afholdes 2. skydning for nyjægere/uøvede d. 11. september. 

 Adgangskrav for at komme i betragtning til at deltage i fællesjagterne er, at der deltages i 

flugtskydningerne på vore træningsaftner. 

 

 Der forsøges at opnå enighed med udlejer om genleje af jagtarealerne for en ny 5-årig periode (HH 

+ KH). 

 Nyjægerudvalget - (Peter Sloth, Ib Knøsen, Henrik Hansen og Rasmus Jensen). 

 HH indkalder til møde i udvalget. 

 Flugtskydningsudvalget –  

 Ved individuelt DM i Sæby vandt Per Thomsen sølv i åben klasse og Flemming Pedersen tog 

bronzen i old boys klassen. 

 JKF skydninger: 

 Hold: HJ vandt guldet i både jagt og trap foran Klokkerholm og Hallund. 

 Individuelt: Michael Chemnitz vandt på jagtbanen og Torben Tabro hjembragte guldet på 

trapbanen.   

 Veteranklassen: Torsten Chemnitz vandt både jagt og trap. 

 Arrangementer: 

 Der afholdes et arrangement med BDO 28/8, Hjallerup Idrætsforening d. 31/8 samt Spar Nord d. 5/9. 

 Desuden har vi igen mobilt sportinganlæg på vore baner – weekend 14. og 15. september. Vi håber, 

at der kommer stort fremmøde for at teste, om det er noget, vi skal overveje at anskaffe til klubben. 

 Riffeludvalget: 

 Der er afholdt JKF skydning for hold, hvor HJ løb med guldet. 

 Samme dag afholdtes foreningsmesterskab, hvor Michael Chemnitz vandt (81) foran Benny 

Frederiksen (78) og Leif Thomsen (76). 

 Husudvalget. Der var arbejdsdag d. 3/8 med mange fremmødte. Morgenmad og frokost afholdtes i 

fællesskab med bueskytterne, der havde et arrangement samme dag i klubhuset/på arealerne. 

 Der er fortsat en del opgaver, der skal udføres – måske af det fast hold (”pensionisterne”). 

 Strømforbrug på køleskabe/frysere drøftedes. I mangel af faktuelle oplysninger besluttedes det, at få 

målt forbruget, så der er noget at diskutere ud fra.  

 Sponsorudvalg: PM kontakter DJ vedrørende evt. kontraktformularer for bannerreklamer 

(hjemmesiden). 

 Bueudvalget: Intet nyt. 

 Jagthorn: Nyt hold er startet op (ca. 10 aftner fra juli – jul). Hvis der er tilslutning efter nytår strates 

nyt hold op igen (også ca. 10 aftner). 

 Blad og Web: Ingen nyheder.  

Ad 7 – Kommende aktiviteter: 

 Temaaften om jagtetik d. 19. september kl. 19 i klubhuset. Vi ser frem til stort fremmøde med Peter 

Smærup fra DJ som tovholder på mødet. 

 Vi har annonceret mødet såvel i Jæger om i vore nyhedsbreve. 

. 
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 Vildtspil  afholdes onsdag d.13/11. 

 Nærmere aftales på næste bestyrelsesmøde d. 10. oktober. 

   

 Trofæopmåling mandag, d. 18/11 fra kl. 14. 

 MJ og Leif Kjeldgaard forestår afviklingen af arrangementet. 

 

Ad 8 – Økonomi: Likvide beholdninger udviser indestående på DKK 440.000. 

 

Ad 9 – Eventuelt: Intet til punktet. 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag, d. 10. oktober kl. 19:00. 

   

Referent Peter Møller 

 

___________________             _________________          ________________ 

      Henrik Hansen                              Peter Møller                       Kai Hvolgaard 

       

 

__________________                _________________         ________________ 

         Ib Knøsen                                      Jørn Olsen                       Mogens Jensen 

 

___________________ 
       Rasmus Jensen  

                (læst)       


