
Møde bueudvalget 17. juni 

Deltagere: Dennis Mørk, Søren Nielsen og Jørgen Haller (ref) 

Afbud: Peter Juulsgaard, Morten Kjærsgaard og Martin Sørensen 

 

Formanden bød velkommen efter træningen (med grillede pølser) og de fremmødte tog hul på 

behandlingen af emner. 

 

Vagtplan og aktiviteter: 

Buetræningen stopper 29. september. Efter 1. oktober går vi på jagt og for de ivrige er der tilbudet fra AABL 

om vintertræning indendørs. 

Bestyrelsen går hver især ind og sætter sig på de vagter de kan tage. 

Buekursus: 

Kører på skinner som vanligt. Julle har styr på deltagerne og instruktørerne koordinerer internt. Der 

kommer ca. 15 kursister. Der skal bruges 1 mand til hver af bueprøverne, 22. og 29. august. 

Den Gyldne Pil: 

Nordjyske Buejægere arrangerer den 8. september slaget mod Randers. Mørk booker hus og område i HJ 

kalender.  

FADB-samling: 

Vi møder op, Mørk og Haller som emner, der skal komme 2 fra hver forening. 

Jagter: 

Jagtmester Mørk har booket jagter på Ny Vraa 4.-6. oktober og på Klitgaard 15.-17. november. Desuden 

afventer vi nyjægerjagt med Naturstyrelsen. 

Der kigges efter terræn til bueudvalget, så vi kan tilbyde nybuejægerjagter med uddannelsesaspekt. Flere 

og flere FADB-foreninger har taget det op. 

Nyjægerdag i Hvorup: 

Samme procedure som sidst. Martin var med sidste år, indstiller at han koordinerer og Morten vil gerne 

hjælpe. 

Indkøb og udstyr: 

Vi mangler en buepresse der kan tage alle buer. Den gamle er hjemmebygget og outdated. Desuden, så skal 

vi holde bueprøver 22. og 29. august. Til det skal vi bruge 2-3 nye skiver så vi har tilstrækkeligt, nu 

Naturstyrelsen betaler os for det. 

Vi mangler lidt småtterier af grej til pile etc. og instruktørerne bedes tjekke, om de mangler noget til 

kurserne. Haller bestiller flere ansigter af prøvebuk. 



Det er glædeligt, at så mange kommer og skyder, men det slider også på dyrene. Vi skal kigge på 

reparationer og erstatninger. Mørk lover at gennemgå dem. 

Hjemmesiden: 

Kan roligt indrømme, at der ikke er sket noget siden sidst. Vi skal have gang i den og Haller kontakter 

Robert om han kan hjælpe så vi kan komme i gang. Den skal være forholdsvist statisk, basale oplysninger, 

link til FB og kalender.  

Umiddelbart efter mødet blev der taget kontakt til Robert som gerne vil rådgive om det tekniske. 

Grundplan at siden kan tilgåes via HJ’ s hjemmeside og vi henviser til HJ’s hjemmeside. Den kommer 

således til at være en del af dette, men vi laver den i et mere fleksibelt system. Robert skal have noget at 

arbejde med, nemlig struktur og tekst. Martin og Haller kigger på det. Siden skal være klar inden 1. oktober. 

Facebog 

Det går udmærket. Hver gang debatten går i stå, så skyder Mørk bare en buk og vupti, så vender folk tilbage 

(-: Havsager har rettet henvendelse angående, at FADB har bemærket et par uheldige beretninger og beder 

os om en opstramning. Ingen grund til at publicere uheldige episoder (f.eks. anskydninger etc.) eller 

ulovligheder (f.eks. skud til dåvildt). Det skal indskærpes på kurserne, at vi udgør en jagtlig minoritet og 

både jægere og ikke jægere holder øje med os. Haller anbefaler at skæve til IBEP-kurset, hvor de gør meget 

ud af at uddanne nye buejægere til ambassadører for buejagten 

Vi skal også være klar til at tage debatten i klubben, så vi kan hjælpe dem der gør det uhensigtsmæssigt. 

Generelle tiltag bør komme fra FADB, men vi går ikke ind for censur, da beretningerne vil være uden værdi 

hvis folk opfordres til ikke at skrive sandheden. 

Eventuelt: 

Klubmesterskab holdes den 29. september som sidste aktivitet inden jagtsæsonen.  

Haller har forsøgt med fælles indkøb af FADB-artikler. Der indkøbes lidt forskelligt som lægges kassen så 

medlemmerne kan købe af det løbende. I første omgang logos til påsyning og pålimning samt 

bæltespænder. 

Mørk ønsker lamineret opslag hvor i det kundgøres, at gæster skal betale 50,-. Potentielle medlemmer kan 

naturligvis prøve 2 gange gratis som tidligere. Haller forsøger at lave dette. 

Mødet afsluttes. 

 

Således opfattet 

Jørgen Haller 

 

 

 


