
Bestyrelsesmøde d. 18/4-2013 kl. 19.00 

Referat       
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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). 

Afbud: Rasmus Jensen (RJ). 

Dagsorden: 

1. Gennemgang og underskrift af referat fra sidst. 

2. Bueudvalget – opfølgning og status. 

3. Revidering af Regler og Retningslinjer. 

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

5. Nyt fra udvalgene. 

6. Kommende aktiviteter. 

7. Eventuelt. 

Ad 1 - Referat fra bestyrelsesmødet d. 7/3 blev godkendt og underskrevet. 

Ad 2 – Bueudvalget – opfølgning og status. 

 HH redegjorde for møde med bueudvalget. 

 Pladsbehov i laden er i foråret/ om sommeren af hensyn til opbevaring af lerduer.  

 Dennis Mørk vil gerne vide hvilke stykker, der bruges på hagljagterne, så buejægerne kan være på 

det andet areal de samme dage. 

 Det kan ikke på forhånd afgøres hvor vi vil være på jagt – det vil afhænge af situationen den 

pågældende dag, men det ligger fast at jagterne afholdes på de annoncerede datoer fra jagtudvalget 

– og at de hovedsageligt vil finde sted på Milbakken. 

 Er det ikke godt nok for buejægerne, har vi forståelse for, at de forsøger at leje sig ind på andre 

arealer.  

 Ad 3 – Revidering af Regler og Retningslinjer. 

 HH og PM retter reglerne til og kommer med oplæg til godkendelse i bestyrelsen. 

 En af ændringerne består i, at udvalgsformændene skal godkendes af bestyrelsen. 

Ad 4 – Køb af jord. 

 Der er tale om ca. 8 ha jord.  

 Forskellige forhold blev omtalt. 

 Mogens kontakter i første omgang Leif Bach. 

Ad 5 – Nyt fra udvalgene. 

   Hundeudvalget indkaldes til møde med deltagelse af HH, KH, IK samt LT.  

 Jagtudvalget – Havde afholdt møde dagen før om den forestående bukkejagt. Der afholdes et 

møde fredag d. 3/5, hvor arealerne besigtiges og pladserne fordeles. 

 Rifler kan i år indskydes på banen i Brønderslev. Træningsaftner er annonceret på hjemmesiden 

(tirsdage). 

 Der er arbejdsdag 2/5, hvor bl.a. skydetårnene tjekkes. 

 Nyjægerudvalget kunne oplyse, at det nye hold aspiranter p.t. går til prøver og 13 ud af 16 har 

bestået. 

 Der skal laves nogle arrangementer for nyjægerne – bl.a. skydning. 

 Flugtskydningsudvalget har lejet et mobilt sportinganlæg til opsætning på vores arealer 22. og 23. 

juni. Arrangementet annonceres på hjemmeside og i Jæger. 

 Der er indkøbt 16 – 17 paller lerduer til samme pris som året før. 
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 Husudvalget. Der er forskellige opgaver, der skal løses og der påregnes afholdt arbejdsdag i juni 

måned. 

 Vi skal snart have kigget på taget på hovedhuset – belægningen skal formentlig udskiftes. 

 RJ havde skriftligt redegjort for de økonomiske konsekvenser af forskellige påtænkte 

reparationer/forbedringer: 

 Ny el-tavle med flere grupper – ca. DKK 4.000 inkl. moms. 

 Udskiftning af gennemstrømningsvandvarmer – ca. DKK 3.000 (er der el-kapacitet nok? LT 

kontakter RJ for afklaring). 

 Luft-til-luft varmepumpe. Vi kigger på det hen over sommeren, så vi har en løsning klar, inden der 

igen skal være varme i huset. 

 Arbejdsholdet renoverer traileren, så den kan bruges til ATV eller hvad der indkøbes til brug på 

skydebanen. 

 ATV / andet egnet køretøj: IK kontakter Per Thomsen/Hans. 

 Blad og Web. Desværre er blad stadig ikke udsendt. 

 Vi skal have fundet en løsning på udvalgets arbejde – vi kan ikke fortsætte på den nuværende facon.  

 Preben Andreasen vil gerne hjælpe i udvalget, men ikke stå med ansvaret. 

 Vi skal have ajourført hjemmesiden – der er alt for mange overskredne datoer/ting der bare skal 

slettes. 

 KH /LT kontakter RJ og Preben. 

 

 Godkendt SKV1 er kommet retur fra politiet. 

Ad 6 – Kommende aktiviteter: 

 Nak og Æd arrangement afholdes. 

 Temaaften om Jagtetik afholdes i klubhuset 19. september. Peter Smærup fra DJ. 

Ad 7 – Eventuelt: 

 Intet til punktet. 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag, d. 13. juni, 2013 kl. 19:00. 

   

Referent Peter Møller 

 

___________________             _________________          ________________ 

      Henrik Hansen                              Peter Møller                       Kai Hvolgaard 

       

 

__________________                _________________         ________________ 

         Ib Knøsen                                      Jørn Olsen                       Mogens Jensen 

 

___________________ 
       Rasmus Jensen  

              (læst) 


