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Til stede: Henrik Hansen(HH), Peter Møller (PM), Kai Hvolgaard (KH), Jørn Olsen (JO), Mogens 

Jensen (MJ), Ib Knøsen (IK), Leif Thomsen (LT) og Bent Christensen (BC). 

 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling i februar 2014 - opfølgning 

Dirigent 

Beretning 

Regnskab 

Valg til bestyrelsen 

Forplejning m.m. 

2. Orientering fra formanden – bl.a. JKF og Jagttegnsundervisning. 

3. Møde med udvalgene – NY dato. 

4. Køb af jord. 

5. Fremtidige aktiviteter – Åbent hus i HJ. 

6. Økonomi. 

7. Eventuelt. 

Ad 1 – Generalforsamlingen 20. februar 2014.  

 Annoncering i Jæger og lokalavisen er fortaget. 

 Tilsagn fra Eskilds side om at være dirigent. 

 HH aflægger beretning. 

     Regnskab gennemgås af KH. 

 Regnskabsmateriale fra bueafdelingen er nu modtaget, men den sene fremkomst har betydet, at HJ-

regnskabet for 2013 ikke er godkendt af revisionen og derfor ikke klar til at blive underskrevet endnu. 

 KH indkalder til et kort møde, når regnskabet er klar til underskrift. 

 Valg til bestyrelsen. På valg er: 

 PM – genopstiller 

 JO – vil helst udtræde men genopstiller, hvis der er problemer med at finde en afløser. 

 Mogens – stillingtagen fortsat uafklaret. 

 Forplejning m.m. – varetages som sædvanligt af Bodil (og det er vi trygge ved). 

 Pokaler m.v.: 

 Fiduspokalen (særlig indsats for foreningen). PM sørger for indgravering af navn på modtager. 

 Rævepokalen er ledig. Der er ikke i årets løb nedlagt nogen ræv. 

 Udtrækning til deltagelse i jagter m.v. foregår som sædvanligt umiddelbart efter afslutningen af 

generalforsamlingen. KH + PM. 

     HH sørger for at der står noget om udtrækningerne på hjemmesiden (både for hagl- og riffeljagter). 

 Buejægerne har det sædvanlige stykke til deres bukkejagter (det aftales nærmere på det kommende 

møde med bueudvalget). 

 Amerikansk lotteri sælges under spisningen. Ansvarlig er JO og IK. 

Ad 2 – Orientering fra formanden. 

 HH orienterede om forskellige ting vedr. JKF – bl.a. indstilling af medlemmer til hovedbestyrelsen 

samt medlemmer til at møde op på repræsentantskabsmødet d. 1. marts. 

     HH oplyste, at der er tilmeldt 22 elever til det jagttegnskursus, der startede i HJ 7/1 2014.  

 26. marts 2014 afholdes førstehjælpskursus i klubhuset (fra kl. 16 – 22). Kursusdeltagelse er gratis, 

men forplejning er for egen regning. Tilmelding til HH. 

Ad 3 – Møde med udvalgene skulle have været afholdt inden generalforsamlingen, men den 1. februar  
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 var det umuligt at komme frem p.g.a. vejrliget. 

 Ny mødedato skal fastsættes  

  HH kontakter bueafdelingen vedr. evt. interesse for at deltage i jagterne i den kommende sæson på 

samme betingelser som hagljægerne. 

 

Ad 4 – Køb af jord. 

 HH og MJ påtog sig på mødet 16/1 at komme med et oplæg til generalforsamlingen, herunder 

finansieringsmuligheder. Præsentation via over-heads. 

Ad 5 – Åbenhus i Hjallerup Jagtforening. Arrangement i juni 2014. 

- Skydebane, partering af dyr, tilberedning af dyr, bueskydning, hundedressur samt øvrige 

aktiviteter udvalgene kan byde ind med. 

Ad 6 – Økonomi: Likvide beholdninger udviser indestående på DKK 466.000. 

 Før revisionens gennemgang af regnskabet udviser det et slutresultat på ca. DKK 63.000.  

Ad 7 – Eventuelt:  

 Der var intet til punktet. 
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