
Bestyrelsesmøde d. 27/3-2014 kl. 19.00 

Referat       

   

 Side 1 af 2 

Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Jan Jensen (JJ), Mogens Jensen (MJ), Ib 

Knøsen (IK), Peter Møller (PM), Leif Thomsen (LT), Bent Christensen (BC) og Peter Johansen (PJ). 

 

Dagsorden: 

1. Hjemmesiden. Her deltager Preben Andreasen. 

2. Gennemgang og underskrift af referat fra sidst. 

3. Orientering fra formanden. 

4. Nyt fra udvalgene. 

5. Medlemsstruktur i Hjallerup Jagtforening – oplæg fra Jørgen Haller. 

6. Møde med udvalgene. 

7. Køb af jord (status). 

8. Kommende aktiviteter. 

9. Økonomi. 

10. Eventuelt. 

Ad 1 – Hjemmesiden. 

 Se kommentarer under Blad og Web udvalget – pkt. 4. 

Ad 2 - Referat fra bestyrelsesmødet d. 26/2 blev godkendt og underskrevet. 

Ad 3 – Orientering fra formanden. 

 Der skal findes 3 medlemmer til at deltage i det kommende kredsmøde.  

Ad 4 – Nyt fra udvalgene. 

 Flugtskydningsudvalget. 

 Flugtskydningerne starter mandag d. 31/3. 

 Der afholdes haglprøve for jagttegnselever d. 24/4 på vore baner. 

 Af hensyn til træningen af vore elever skal flugtskydningsudvalget afholde øveaftener på f.eks. 

onsdage. Det er ikke praktisk, at de skal komme på vore almindelige træningsaftener på mandage. 

 Miljøforholdene på banerne er vi ved at få styr på. Der er lavet nogle forsøg med at rive haglskåle 

sammen maskinelt – og det ser fornuftigt ud (der er i hvert fald samlet masser af skåle op til 

aflevering). Dueproblematikken ser også ud til at finde en fornuftig løsning, idet det er erkendt fra 

myndighederne, at vore duer er ”miljø-duer” og derfor ikke belaster arealerne i nævneværdig grad 

m.h.t. forurening med skadelige stoffer. KH har haft kontakten til Brønderslev Kommune. 

 Der laves et oplæg til bestyrelsen med henblik på at få bevilget midler til indkøb af mobile 

kastemaskiner. Vi har tilsagn om 50 % tilskud af investeringerne fra Skydebanepuljen. 

 Bueudvalget: Der er aftalt møde med udvalget d. 2. april. Fra bestyrelsen deltager HH, KH og PM. 

 Udvalget har planlagt mange forskellige aktiviteter hen over sæsonen. 

 Der er behov for lidt investeringer til forskellige ting – bl.a. 3D-dyr, metaldetektor samt chronograf. 

 Fra DJ har udvalget modtaget tilsagn om op til DKK 14.000 i tilskud til anskaffelser. 

 Buebanen skal godkendes i april måned (og det skal flugtskydningsbanerne også). 

 Jagtudvalget – Der er afholdt møde i udvalget og fællesjagterne bliver lagt, så vi overholder 3 ugers 

fristerne i h. t. de jagtetiske regler. 

 Stigerne er gennemgået og afprøvet. Alt er som det skal være. 

 Hundeudvalget – starter op tirsdag d. 1. april. Der plejer at møde ca. 30 deltagere op. 

 Bjarne Jacobsen har overtaget formandsposten for udvalget. 
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 Nyjægerudvalget: Intet nyt. 

 Hus- og Pladsudvalget: Der afholdes arbejdsdag lørdag d. 6. april. Der laves en oversigt over 

relevante opgaver, der skal udføres.Tag kigges efter ved lejlighed. 

 Jagthornsudvalget: Intet nyt. 

 Riffeludvalg: 

 Der laves et indlæg på hjemmesiden om de aktiviteter, der afholdes af udvalget i den kommende tid: 

 Foreningsmesterskab (3/5), Kommunemesterskab (10/5) samt indskydning af riffel (alle aktiviteter på 

skydebanen i Brønderslev) samt besøg på ”hjortebanen” i Ulbjerg.  

 Sponsorudvalg: Intet nyt. 

 Blad og Web: Preben Andreasen gav inden aftenens bestyrelsesmøde en redegørelse for, hvordan 

man håndterer hjemmesiden hos Hjallerup Idrætsforening. Der blev demonstreret nogle af 

faciliteterne i det system, HIF benytter. 

 Hvis der er interesse for at skifte til systemet anbefalede Preben A., at vi henvender os til firmaet bag 

systemet for yderligere oplysninger/nærmere beskrivelser af mulighederne.  

Ad 5 – Medlemsstruktur i Hjallerup Jagtforening:  

 Fra Jørgen Haller forelå et omfattende og detaljeret oplæg til drøftelse om vores medlems- og 

kontingentstruktur. Der er i bestyrelsen vilje til at drøfte oplægget og få truffet nogle beslutninger, så 

der bliver klarhed over hvilke ”rettigheder”, der følger med hvilket kontingent.  

 Problemstillingen var dog for omfattende til, at der kunne drages nogen konklusioner på aftenens 

møde. 

Ad 6 – Møder med udvalgene. 

 Der er aftalt møde med bueudvalget d. 2. april, mens der endnu ikke foreligger nogen aftale med 

hundeudvalget.  

Ad 7 – Køb af jord (status): Intet nyt i forhold til foregående rapportering. 

Ad 8 – Fremtidige aktiviteter - Evt. dato for Åbent hus arrangement aftales med bueafdelingen. 

Ad 9 - Økonomi: Likvide beholdninger udviste indestående på DKK 496.700. 

Ad 10 – Eventuelt:  

 Spørgsmålet om honorarer/godtgørelser i forbindelse med specielle opgavers udførelse blev berørt. 

Der er tale om et emne, der forventes at få meget betydelige konsekvenser for foreningens 

økonomiske drift, så det vil kræve en del ”forarbejde” med at lave et gennemarbejdet oplæg, inden 

der kan træffes nogen beslutninger.  

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag, d. 24. april kl. 19:00. 

Referent Peter Møller 

___________________             _________________          ________________ 

      Henrik Hansen                              Peter Møller                       Kai Hvolgaard 

__________________                _________________         ________________ 

        Jan Jensen                                  Mogens Jensen                      Ib knøsen 

___________________ 
   Leif Thomsen       


