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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.  Sportingbane 
5. Hjemmesiden? hvem 
6. Fremtidige aktiviteter 
• Vildtspil 
• Trofæopmåling 
• Udvalgsjagt 

• Generalforsamling 2015 
7. Økonomi 
8. evt. 
 
Ad 1. Referat fra sidst: 
Blev gennemgået og godkendt. 
 
Ad 2. Orientering fra formanden: 
Vi har fået en invitation til natur styrelsens nyjæger jagt i  Rold Skov Benny + nyjæger deltager. 
Der er en konflikt mellem Dansk Flugtskydningsforbund(DFF) og Dansk Skytte union(DSU), striden 
går på at Skytte Unionen vil opkræve kr. 10.00 pr. mellem i 2014 stigende til kr. 20.00 i 2016, det har 
medført at DFF er blevet ekskluderet af DSU pr. 1 oktober på grund af manglende betaling. 
DFF har derfor indkaldt til ekstraordinær general forsamling en 24. november med udmeldelse af 
DSU som eneste punkt på dagsordenen.  
Der er formandsmøde i kreds 1 den 13, april på Lundbæk Landbrugsskole Henrik deltager. 
Henrik sender alle nyhedsbrev fra DJ videre til bestyrelsen. 
Henrik og Kai forsøger at lave ansøgning til Spar Nord fonden og Samvirket. i næste uge. 
 
 
Ad 3. Nyt fra udvalgene: 
Flugtskydningudvalget: 
Flugtskydningsbanen er åben søndag den 2 og 9. november fra kl.10.00 – 13.00. 
Ellers er sæsonen afsluttet for i år. 
 
 
Bueudvalget: 

             Har afholdt jagter den 18-19. oktober og holder igen den 8-9- november.  
 
Jagtudvalget: 
 
Har afholdt 2 fælles jagter på Milbakken og aflyst en på Lykkegaard. 
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. 
 

 
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. 
 
 
 
 



Bestyrelsesmøde d. 30/10-2014 kl. 19.00 
Referat      
    

 Side 2 af 3 

 
Nyjægerudvalget: 
 
Har afholdt 1 nyjægerjagt den 18/10 med 13 nyjægere, der blev nedlagt 3 fasanhøner og 1 harer. 
Der holdes 1 jagt mere den 29/11, der er tilmeldt 15 nyjægere. 
 
 
 
Hus og pladsudvalget: 
 
Arbejdsholdet er ved at være færdige med restaureringen af skydehusene. 
Arbejdsholdet vil gå over til at møde en gang om måneden. 
Containeren skal tætnes. 
Stor ros tilholdet. 
 
 
Jagthornsudvalget:  
 
Er startet op med 6-8 elever under Olsens ledelse. 
 
Riffeludvalget: Holder ferie 
 
Ad. 4. Sportingbane: 
 
Sportingbanen er taget i brug og fungerer efter hensigten. 
Vi skal have lavet ansøgninger til Spar Nord fonden og Samvirket. 
Husk at tage bueudvalgets anskaffelser med. 
Kaj og Henrik ser på dette i næste uge. 
 
Ad. 5. Hjemmesiden: Vi leder stadig efter en person der stå for den. 
. 
 
Ad. 6. Fremtidige aktiviteter: 
 
Vildtspillet dette afholdes den 13. november. Der er udarbejdet en plan som vi følger udsendt af 
Peter. 
Der holdes møde igen mandag den 10. november kl19.00 i klubhuset. 
Præmier meldes ind til Henrik. 
 
Trofæopmåling løber af stablen den 24 november Mogens og Leif står for dette. 
 
Udvalgsjagt holdes 17. januar 2015 
 
Generalforsamling holdes den 26. februar 2015 
 
 
Ad.8. Økonomi: Der er kr. 211,213,48 på kontoen 
 
Ad. 9. Evt: Intet 
   

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


