
Bestyrelsesmøde d.22/5-2014 kl. 19.00 

Referat      
    

 Side 1 af 2 

Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Jan Jensen (JJ), Mogens Jensen (MJ), Peter 
Johansen (PJ), Ib Knøsen (IK), Peter Møller (PM), Leif Thomsen (LT) 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. Fremtidige aktiviteter 
• Kredsbueskydning 
• DM for hunde 
7. Økonomi 
8. evt. 

 

Ad 1. Referat fra sidst: 
Blev gennemgået og godkendt. 

Ad 2. Orientering fra formanden: 
Formanden for Vodskov Skytteforening har oplyst, at der p.t. ikke er plads til at vi kan anvende deres 
bane til indskydning af rifler. 

Konceptet omkring jagtprøverne står foran et eftersyn. Der har været adskillige kritikpunkter, så der 
er mange uhensigtsmæssigheder, der skal rettes. 
 
Ad 3. Nyt fra udvalgene: 

Flugtskydningudvalget: 
Mandagsskydningerne går forbavsende godt med mange fremmødte på banerne. 
Sportingbanen er afsendt fra England og forventes at ankomme i løbet af juni måned. 
IK har kigget på ATV’ere og har et par emner der skal vurderes. 
Det årlige klubmesterskab afholdes sidste lørdag i juni måned (som sædvanlig). 
 
Bueudvalget: 
Søren Nielsen har overtaget efter Jørgen Haller er stoppet i bueudvalget. 
Peter Johansen er valgt ind som suppleant og Dennis Würtz er stoppet som instruktør. 
Som vanligt har bueafdelingen gang i mange aktiviteter. 
Søren Hedin har kvalificeret sig til forbundsmesterskabet. 
Der er fremstillet 2 nye tårne (til træning). De er opsat i 3D området. 
Medlemstilgang på 4 - 6 nye i 2014. 
 
Jagtudvalget: 
Fællesjagter er fastlagt.  
Efter udløb af tidsfristen for betaling af jagterne var der desværre flere tilmeldte, der ikke havde 
indbetalt deltagergebyret. 
KH arbejder på at få de ledige pladser afhændet til anden side. 
 
Hundeudvalget: 
Det går godt i udvalget og der er forskellige arrangementer planlagt hen over sommeren. 
 
Nyjægerudvalget: 
Udvalget har afholdt møde og drøftet afholdelse af forskellige aktiviteter. 
 
Hus og pladsudvalget: 
”Det grå guld” (8 personer) har fået rigtig god gang i arbejdet med forskellige vedligeholdelses-
arbejder og mødes jævnligt i klubben. 
Der arbejdes med vedligeholdelsesopgaver både ved skydebanerne, klubhuset og på Lykkegaard. 
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Såvel veje og græsarealer er velholdte. 
Der vil blive udarbejdet en plan for det fortsatte arbejde i teamet – så der fortsat ”kommer noget fra 
hånden”. 
 
Jagthornsudvalget: Intet - holder ferie frem til oktober. 
 
Riffeludvalget: 
Efter den negative meddelelse fra Vodskov Skytteforening, vil der blive rettet henvendelse til Hals 
Skytteforening om mulighed for at benytte skydebanen der. 
Klubmesterskab med 9 deltagere er afviklet. Jakob S. Jensen blev vinder efterfulgt af Peter Holm og 
Leif Thomsen. 
Ved det efterfølgende JKF Kredsmesterskab fik Hjallerup Jagtforenings hold bronzemedaljer.  
Aftaler om fremtidig turnus for afholdelse af skydningerne skal fastlægges, så der ikke er tvivl om, 
hvem der sørger for skydningernes afholdelse.  
 
Ad. 4. Medlemsstruktur i Hjallerup Jagtforening: 
HH kontakter Leif Bach fra DJ’s bestyrelse vedr. bueskytternes medlemskab. 
Der er mange spidsfindigheder, som volder problemer i forbindelse med at lave en – set med vore 
øjne – fornuftig medlemsstruktur. 
Vi tager punktet op igen på næste møde, når HH har fået afklaret med Leif Bach. 
 
Ad. 5. Sportingbane: 
Der er fundet folk til at passe banen. 
Vi vil indsende en ansøgning om tilskud fra Spar Nord fonden. 
IK kigger fortsat på muligheder for køb af ATV til flytning af kastemaskiner. 
HH arbejder videre med køb af container(e). 
 
Ad. 6. Fremtidige aktiviteter: 
Kredsbueskydning afvikles 11. maj. 
DM for stående hunde afvikles med afslutning på Birkelse Hovedgaard. 
 
Ad.7. Økonomi: Der er ca. kr. 452.000 på kontoen – dette efter der er betalt lerduer med ca. DKK 
60.000 og jagtlejen for hele året (delvist – DKK 65.000) er betalt.  
 
Ad. 8. Evt:  
Det blev oplyst at Hjallerup Samvirke er i gang med at udvikle nyt web-system (info-sider). Det 
kommer bl.a. i en udgave tilpasset mobiltelefon. 
Vi har fået tilbud om at få 3 sider for os selv – eller bare et link til/fra jagtforeningen. 
  

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


