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

Afbud: Peter Møller og Peter Johansen 

 

 

Dagsorden:  

1. Referat fra sidst 

2. Orientering fra formanden 

3. Nyt fra udvalgene 

4.  Medlemsstruktur i Hjallerup jagtforening (Jørgen Hallers indlæg). 

5. Sportingbane 

6. Køb af jord 

7. Fremtidige aktiviteter 

• Kredsbueskydning 

• DM for hunde 

8. Økonomi 

9. evt. 

 

Ad 1. Referat fra sidst: 

Blev gennemgået og godkendt. 

 

Ad 2. Orientering fra formanden: 

Henrik har forespurgt formanden i Vodskov Skytteforening om det var muligt og låne deres bane til 
indskydning af rifler, han er som udgangspunkt positiv og vil tage det med på deres næste 
bestyrelsesmøde. Vi afventer svar. 

Der mangler deltagere til Danmarks første haglskydeprøve, som holdes den 1. maj i Hjallerup, så 
vi opfordres til at deltage. 
 
Jægerforbundet var her den 24. april for at optage en film om haglskydeprøven, den vil blive lagt på 
www.jagtprøven.dk når den er færdigredigeret. 
 
Ad 3. Nyt fra udvalgene: 

Flugtskydningudvalget: 

Har afholdt den årlige skærtorsdagsskydning. Der var 18.deltagere. 
Hans Nielsen vandt. Der blev solgt 91 kort i senior og 5 i veteran. Arrangementet hang sammen med 
et mindre overskud. 
 
Vi har startet træning til haglskydeprøven om onsdagen. Vi har fået rettet det til så fornuftig. 
 
Flugtskydningsbanen blev godkendt den 24. april uden bemærkninger og er således godkendt i 2 år 
frem. 
 
Bueudvalget: 
 
Der afholdes for første gang kredsbueskydning den 11. maj, Morten Kjærsgaard er kontakt person. 
 

http://www.jagtprøven.dk/
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Bestyrelsen og bueudvalget har haft et godt møde. 
På mødet blev det oplyst at Jørgen Haller er trådt ud af udvalget. 
Buejægerne betaler et gebyr for at bruge vores faciliteter, dette må ikke kaldes kontingent! 
Så vi skal have fundet et bedre navn. 
 
Jagtudvalget: 
 
Fællesjagterne er planlagt til følgende dato: 
  
Milbakken: 4. oktober, 25.oktober, 15. november, 6. december, 3. januar og 31. januar 
(ræve/kokkejagt) 
 
Lykkegaard: 18. oktober og 8. november. 
 
Vi har forhandlet ny kontrakt for vores jagt på Lykkegaard/Milbakken for de næste 5. år. 
 
Rågeregulering: 
 
Vi afventer kommunen 
 
Bukkejagten: 
 

             Der er rundvisning den 25. april kl. 16.00 
             Der er 1 der har meldt fra til bukke jagten. Vi forsøger at sælge pladsen. 
 

Hundeudvalget: 
 
Der er ca. 35 til hundetræning, heraf mange unghunde. 
Vi har en ny instruktør under uddannelse på Kalø. 
Træningen kører godt, mange positive tilbagemeldinger. 
 
Nyjægerudvalget: 
 
Udvalget har holdt møde langt om længe og planlagt 2 nyjæger jagter og vil i løbet af året forsøge at 
lave krageregulering. 
 
Hus og pladsudvalget: 
 
På tirsdag starter det grå guld deres arbejde, holdet består af: Leif Thomsen, Benny Frederiksen, 
Jørn Olsen, Anders Schou, Egon Olsen, Per Thomsen og Kai Hvolgaard. 
 
Der skal brakpudses nu af hensyn til hundetræningen. 
 
Vores vej skal repareres i svingene. 
 
Jagthornsudvalget: Intet holder ferie. 
 
Riffeludvalget: 
 
Ny riffeluddannelse som riffelbaneleder, Mogens er med på kurset. 
Udvalget blev opfordret til at finde nye steder til riffelskydning. 
 
 
Ad. 4. Medlemsstruktur i Hjallerup Jagtforening: 
 
Vi tager punktet op på næste møde, da vi skal have afklaret nogle ting med DJ. 
Der er en del politik i dette. 
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Ad. 5. Sportingbane: 
 
Der er fundet folk til at passe banen. 
Det er ok med kommunen, bare vi holders indenfor den nuværende skydebane. 
Bestyrelsen besluttede at købe anlægget fra Duematic. 
Vi forsøger med en ansøgning om tilskud  fra Spar Nord fonden. 
Ib undersøger mulighed for køb af ATV til flytning af kastemaskiner. 
Henrik arbejder videre med køb af container. 
 
Ib havde forslag med til suger til opsamling af haglskåle, vi besluttede at vi vil have en demonstration 
af maskinen. Ib foranlediger dette. 
 
Ad. 6. Køb af jord: 
 
Anton tænker stadig, Mogens kontakter ham. 
 
Ad. 7. Fremtidige aktiviteter: 
 
Kredsbueskydning, 11. maj vi afventer bueudvalget, hvad hjælp de har brug for. 
 
DM for stående hunde vi afventer DJ. 
 
Ad.8. Økonomi: Der er kr. 449.246,00 på kontoen 
 
Ad. 9. Evt: Intet 
   

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

___________________ 
   Leif Thomsen       


