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             Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Jan Jensen (JJ), Mogens Jensen (MJ), Ib 
             Knøsen (IK), Leif Thomsen (LT), Peter Johansen og Bent Christensen (BC) 

Afbud: Peter Møller  
 
 
Dagsorden:  
1. Referat fra sidst 
2. Orientering fra formanden 
3. Nyt fra udvalgene 
4.  Sportingbane 
5. Hjemmesiden? hvem 
6. Fremtidige aktiviteter 
• Generalforsamling 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer 
• Dirigent 
• Nye vedtægter 
• Pokaler 
 
7. Økonomi 
8. evt. 
 
Ad 1. Referat fra sidst: 
Blev gennemgået og godkendt. 
 
Ad 2. Orientering fra formanden: 
Den verserende konflikt mellem Dansk Flugtskydningsforening og Skytte unionen forsætter og det 
betyder konkret for os at Hjallerup Jagtforening skal godkendes af politiet til at udstede og 
administrere bæretilladelser til våben. Det kræver at ændre vores vedtægter i henhold til krav fra 
politiet. Dette er sat i gang med hjælp fra Mikala fra jægerforbundet, så de er klar til 
generalforsamlingen. Der er indkaldt til en ekstra ordinært generalforsamling umiddelbart efter den 
ordinære med de nye vedtægter som eneste punkt på dagsordenen. 
Herefter vil processen med våben påtegningerne gå i gang. 
Der oprettet en forening for jagttegnskursuslærer, hvor Henrik Hansen er medlem. 
 
Ad 3. Nyt fra udvalgene: 
Flugtskydningudvalget: 
Kai har været til møde vedr, haglskydeprøverne, der ændres en del på konceptet mere herom 
senere. 
Der er lavet en ny uddannelse som instruktør af instruktører til haglskydeprøve aspiranter, Torsten 
Chemnitz deltager fra os. 
Sæsonen 2015 starter den 30. marts 
 
Bueudvalget: 

             Der er indendørstræning i den gamle gymnastiksal på Hjallerup Skole? 
             Der afholdt 3 buejagter på Milbakken derr blev nedlagt en fasankok. 

Udvalget har ansøgt om en kastemaskine til bueskydning pris kr. 32 000,00 – sponsorat på kr. 12 
000, altså kr. 20 000, som bestyrelsens bevilligede. 
   
 
Jagtudvalget: 
 
Har afholdt 6 fælles jagter på Milbakken og aflyst en på Lykkegaard. 
Der er nedlagt 13 rådyr (inkl. 2 sommerbukke), 6 harer og 7 fasaner til dato- 
Som noget nyt har vi i fået mulighed for at udbyde Havjagter fra en fiskekutter i Egense, de har alle 
været aflyst på grund af vejret. Til næste år forsøger vi at lave nogle af havjagterne på søndage. 
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Hundeudvalget: 
 
Har afholdt DM for stående hunde, med stor succes. HJ stod for bespisningen morgen og frokost, 
der var for lidt økonomi i dette for HJ i forhold til indsatsen. Det skal være bedre ved kommende 
arrangementer. 
Hundetræningen forventes at starte ca. 1. april. 
 
Nyjægerudvalget: 
 
Har afholdt 1 nyjægerjagt den 18/10 med 12 nyjægere, der blev nedlagt 3 fasanhøner og 1 harer. 
Der blev afholdt en jagt mere den 29/11 med 13 deltagere, der blev nedlagt 1 hare. 
Udvalget fik stor ros for jagterne, gentager succesen til næste år. 
Der er 20 deltagere på jagttegnskurset. 
 
 
 
Hus og pladsudvalget: 
 
Holder vinterferie, hvilket vil sige at der kun er samling 1 gang om måneden. 
Anders arbejder videre med kortlægning af elinstallationen i huset, 
Der forestår en renovering omlægning til foråret elinstallationen i huset 
 
Jagthornsudvalget:  
 
Er startet op med 6-4 elever under Olsens ledelse. 
 
Riffeludvalget: Holder ferie 
 
Ad. 4. Sportingbane: 
 
Ansøgning er sendt til Spar Nord Fonden, vi afventer svar 
Henrik arbejder på en ansøgning til Hjallerup Samvirke. 
 
Ad. 5. Hjemmesiden: Vi leder stadig efter en person der stå for den. 
. 
 
Ad. 6. Fremtidige aktiviteter: 
 
Generalforsamling holdes den 26. februar 2015 kl 19.00 
Dirigent: Kai spørger Eskild. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Henrik Hansen modtager genvalg 
Kai Hvolgaard modtager genvalg 
Leif Thomsen mostager genvalg 
Vedtægter: Bestyrelsen kommer med forslag til nye vedtægter. 
Pokaler: Den eneste der skal uddeles er Fiduspokalen og bestyrelsen peger på Anders Schou 
 
 
Ad.8. Økonomi: Der er kr. 217,463,71 på kontoen 
 
Ad. 9. Evt: Intet 
 

Næste bestyrelsesmøder: 15/1 og 12/2 2015 kl. 19.00 
   

 Referent Henrik Hansen 
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___________________             _________________          ________________ 
      Henrik Hansen                              Peter Møller                       Kai Hvolgaard 
       
 
__________________                _________________         ________________ 
         Ib Knøsen                                      Jørn Olsen                       Mogens Jensen 
 
___________________ 
   Leif Thomsen       


