
Bestyrelsesmøde d. 18/9 -2014 kl. 19.00 

Referat      
    

 Side 1 af  2 

Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Mogens Jensen (MJ), Ib Knøsen (IK), Peter 

Møller (PM) og Leif Thomsen (LT). 
Fraværende: Peter Johansen (PJ) og Bent Christensen (BC). 

 

Dagsorden:  

1. Referat fra sidst 
2. Orientering fra formanden 
3. Nyt fra udvalgene 
4.  Medlemsstruktur i Hjallerup jagtforening (Jørgen Hallers indlæg) 
5. Sportingbane. 
6. Hjemmesiden. 
7. Fremtidige aktiviteter 
• DM for hunde. 
• Vildtspil. 
8. Økonomi 
9. Evt 

 

Ad 1. Referat fra sidst: 

Blev gennemgået og godkendt af de til stede værende. 

Ad 2. Orientering fra formanden: 

Situationen i DJ - hovedkontor. 
Jagtens Hus: Grundkøb er ikke på plads endnu, men det forventes at ske i løbet af 4. kvt. 2014. 
Der flyttes til midlertidige lokaler i Rønde, inden byggeriet er færdigt. 
Der vil ske en del udskiftninger i personlaet idet mange ikke ønsker at flytte med til Jylland. 
DJ opfordrer til, at der ikke opkræves kontingent for ”junior-jægere”. 
Nyhedsbreve fra DJ udviser nedadgående fald i antal – i lighed med i vores regi. 
Jagttegnsundervisning: Der starter et nyt hold op til efteråret. Indtil vidre kun tilmeldt 11 deltagere. 
SKV-bæretilladelser: Der er 4 yderligere, der har anmodet om bæretilladelse hos os. 
 

Ad 3. Nyt fra udvalgene: 

Flugtskydningudvalget: 

Jagttegnselever: På onsdage i perioden april – medio aug. 2015 (bortset fra juli måned). 
Der har hidtil været god tilslutning til skydningerne både mandag og torsdag.  

Bueudvalget: Den ene container er til rådighed for buerne. 

Buejægerne har som vanligt være meget aktive og deltaget i mange arrangementer – man bliver helt 
forpustet over at se det engagement, der lægges for dagen. 
Kampen om ”den gyldne pil” blev afholdt 14/9 – og desværre med Randers som vindere.  
2 arrangementer i august og 3 arrangementer i september.  
Game Fair ved Vandet sø i oktober og 2 jagter på Milbakken (okt. og nov.). 
Planlægger deltagelse i OUTDOOR messen 6. – 8. februar 2015. 
Der påregnes opstart af træning i Hjallerup Ungdomsskole i vinterhalvåret. 

Jagtudvalget: 
Der var møde i udvalget 17/9. 
Fodring kører planmæssigt og brakpudsning er startet op i områderne. 
Der udsættes ingen fasaner i år (vi har ikke kunnet skaffe nogen fra sædvanlig leverandør). 
Under fællesjagterne vil jagtleder og hundeleder gå på turnus. 

Hundeudvalget: 

Undervisningen kører stabilt med deltagelse af ca. 30 hunde. 
Årets træning slutter snart. 

Nyjægerudvalget: 

Udvalget har planlagt afholdelse af 2 jagter.. Indtil videre er tilmeldt 10 og 14 deltagere. 
Der kan max. deltage 16. 
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Hus og pladsudvalget: 

Alt kører efter planerne. Dog måtte der repareres et kabel på skydebanen repareres efter overgang 
heri. 
Der etableres lys på containerne og der er også stikkontakter inde i disse. 

Jagthornsudvalget: Intet - holder ferie frem til oktober. 

Riffeludvalget: 

Der blev afviklet besøg i Ulbjerg d. 12. august med 8 deltagere. Pris for deltagelse justeres efter 
antal deltagere, så regnskabet balancerer. 

Ad 4. Sportingbane: 

Der har været en del problemer med vores ATV. Strøm aflades konstant. Leverandør skal tage af 
det. 

Vi skal have lavet ansøgninger til fonde om tilskud til maskiner m.v.: 
- Hjallerup Samvirke, 
- Spar Nord. 
- Skydebanepuljen. 
- DJ. Leif Bach har lovet at fremskaffe formularer til buerne (ca. DKK 14.000), container + 

ATV  (Kai kontakter Leif). 
Vi skal også have kigget på forsikring af alle dele. 
I denne forbindelse oplystes, at containerne også er omfattet af vores alarmanlæg. 

Ad 5. Hjemmesiden: 

Vi leder fortsat efter egnede personer – og opfordrer interesserede medlemmer til at henvende sig.  

Ad 6. Fremtidige aktiviteter: 

DM for stående hunde afholdes søndag d. 12/10. 
Vi skal tage os af de kontinentale racer m.h.t. forplejning morgen og frokost. 
Engelske racer forplejes på Toftegaard. 
Arrangementet afvikles med afslutning på ”Sindholt”, Aabybro. 

Vildtspil: 
Vi vil sikre at vi ikke kolliderer med de andre i området, så Ib sonderer terrænet, men der bliver 
formentlig  tale om 13. eller 14. november. 

Vi afholder et ”formøde” den 15. oktober kl.19:00 i klubhuset. 

Ad 7. Økonomi: Der er ca. kr. 170.000 på kontoen – efter alle betalinger er foretaget, bortset fra den 

sidste del af jagtlejen på DKK 10.000. 
Hertil kommer de tilskud, vi får vedr. sportingbane m.v.. 

Ad 8. Evt:  

Intet til punktet.  

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


