
Referat bueudvalget søndag den. 14 april 

 

Agenda.: 

1. Konstituering af bestyrelse.  

2. Vagtplan.  

3. Jagtsti.  

4. FADB generalforsamling.  

5. Åbent hus den. 11 maj.  

6. Kæmpe præmieskydning.  

7. Klubtøj.  

8. Buejagter / Nyjæger-jagter.  

9. Planer for efteråret.  

10. Noget jeg har glemt ?  

11. Evt. 

Deltager.: Morten Kjærsgård, Søren Nielsen, Martin Sørensen, Peter Jullsgaard, Dennis Mørk, 

Jørgen Haller. 

 

Ad 1: 

 

Inden valg af poster, blev det oplyst, at posterne især er af hensyn til FADB.  

 

Efter kort debat, var alle enige om, at hvis Dennis Mørk havde mod på formandsposten, så vil det 

være det bedste. Mørk blev valgt med 100% opbakning. Lynhurtigt udnævnte formanden Haller til 

sekretær, og Martin til Næstformand. 

 

Der skal oprettes adgang til administration af hjemmeside for både formand og næstformand. Der 

tages fat i Casper desangående. 

 

Ad 2: 

 

Efter gransken af kalendere fik alle nogle dage hvor de skal åbne og lukke. I lighed med tidligere år, 

så er 'vagterne' velkomne til at variere skydningen/hyggen de dage hvor man har vagt. 

 

Ad 3: 

 

Vi skal deltage i JF jagtsti med en post om buejagt. Mørk koordinerer og tager fat i sine 3 hjælpere. 

Proceduren er den samme som tidligere år. 

 

Ad 4: 

 

Der er ingen der har taget initiativ til fælles FADB-kørsel. Ikke godt. Mørk bad Julle tage sig af det 

i form af indlæg på Facebook. Alle opfordres til at tage del i GF og skydningen, Julle forsøger at 

koordinere. 

 

Ad 5: 

 

Vi holder Åbent Hus den 11. maj. Der skal laves noget lignende sidste gang. Det vil sige en masse 

buegrej, foredrag og skydning. Vi regner med, at der kommer +100 gæster. Da der er rigtigt mange 

buejægere i Nordjylland, så vil vil satse på noget til både nye og erfarne. Der tages fat i DANAGE 

og DKWAI om en miniudstilling med gode tilbud. Buegrej får tilbud om deltagelse. Haller finder 

foredragsholder(e). Det er besluttet at slå Kæmpe præmieskydning sammen med Åbent Hus. Julle 



og Martin koordinerer 3D-skydningen. Haller kontakter udstillere DKWAI og DANAGE om grej. 

Mørk snakker med Buegrej.  

 

Ad 6:  

 

Se 5. 

 

Ad 7: 

 

Der er bestilt klubtøj. Martin har haft logo som er slidt og skal byttet ellers ingen reklamationer. 

Lidt debat om de skal broderes, limes eller som nu. Næste år ser vi igen. Forslag om 'stort' 

rygmærke så vi virkelig syner. 

 

Ad 8: 

 

Mørk har kontakt jagtudvalget for at få belyst på hvilke datoer vi kan lave vores fælles buejagter.  

Han har forsøgt at få svar fra jagtudvalget angående hvor de jager på hvilke datoer. Mørk har 

fremsendt jagtudvalgets svar til de øvrige. Svarene gav anledning til undren bordet rundt! Er vi ikke 

kommet længere? I Hjallerup Jagtforening har vi et fælles areal. Vi har 3 forskellige slags jagter på 

terrænet: Haglbøssejagt, buejagt og bukkejagt. Der er 30 medlemmer der er med i haglbøssejagten, 

lidt over 30 på buejagterne. Trods det, så tages der ikke hensyn til buejægerne, endsige jagtudvalget 

vil ikke oplyse på hvilke dage de jager hvor. Set i lyset af dette og  det jagttryk de 30 medlemmer på 

haglbøssejagt udøver, blev det besluttet, at bueudvalget ikke vil lave buejagter på foreningens 

arealer. Det kan vi ikke stå inde for etisk og i forhold til de medlemmer af Hjallerup Jagtforening 

der gerne vil på buejagt. Medlemmerne ved under hvilke forhold der drives jagt på arealerne og må 

selv tage stilling. For buejægerne er det beklageligt, at vi ikke kan lave vores hyggelige fælles 

buejagter på disse arealer. Buejægere der skal på bukkejagt orienteres om sted og datoer af Kaj 

Voldgaard. 

 

Mørk udnævnes til buejagtkoordinator. 

 

Det aftales, at bueudvalget kigger nærmere på jagtudvalget. 

 

Der arbejdes på at lave de sædvanlige jagter hos Anders og Michael Bundgaard. Medlemmerne i 

bueudvalget holder øjnene åbne for jagtmuligheder specielt i forhold til nyjægerjagter. Vi håber, at 

blive inviteret af Naturstyrelsen. 

 

Alt i alt ingen tvivl om, at vi kommer på buejagt. 

 

Ad 9: 

 

Vi har masser af planer for efteråret, men dem tager vi fat i efter sommer. 

 

Ad 10: 

 

Vores hjemmeside halter. Martin har forsøgt men oplevet ingen eller ringe respons fra Hj 

webmaster. Emnet tages op igen og vi undersøger deep link, så vi har en side med fuld egenkontrol. 

Martin undersøger emnet. 

 

FADB har i lighed med JF nogle branding effekter. Det aftales at prøve fællesindkøb af disse, da 

porto ellers udgør en for stor del. Haller koordinerer. 

 



Haller efterspørger en permanent 3D-bane. Det aftales at lave en prøvebane med 10 mål nede i 

krattet. Søren koordinerer sammen med Morten. 

 

Haller oplyser, at der til efteråret holdes bueprøver i Hjallerup Jagtforening. Vi håber på mindst 2 

prøver og vil forsøge, at lægge dem mandage, således at norske og svenske jægere kan komme på 

kursus i weekenden og prøve mandag.  

 

Ad 11: 

 

Vi har et par gange oplevet, at der folk der har aktiviteter på arealerne når vi skal træne. Det 

indskærpes, at vores træninger og aktiviteter lægges i HJ kalender. På den måde får alle medlemmer 

af HJ størst udbytte af vores faciliteter. 

 

Haller synes, at det er kende irriterende, at jagttegnslæreren anvender arealet når der er planlagt 

buetrænings aktiviteter, især når Haller udtrykkeligt gør opmærksom på at vi skal træne 18:30. 

 

Mørk har lovet stille op til Polterabend og efterlyser hjælper.  

 

Det blev besluttet af gæster på vores træningen betaler 50,00 kr. for at deltage. 

Ved firma arrangementer, polterabend og lignede, tager vi 500,00 kr. i grundbeløb og dette gælder 

for 1-10 personer, efter den 10ende tager vi 50,00 kr. pr. person. 

 

Permanent 3D bane. Det blev besluttet af vi opstiller en permanent 3D bane ned ved skuret, i første 

omgang med 10 dyr, og så må vi se om de kan få lov til at stå. Disse dyr fastgøres sådan at de kun 

kan fjernes ved hjælp af værktøj.. Morten er tovholder på dette projekt.. Og opsætningen vil foregå 

den. 1 maj.  

 

Næste møde den. 9 juni. 2013. 

 

Således opfattet 

 

Haller 14-04-2013 


