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Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Mogens Jensen (MJ), Ib Knøsen (IK), Peter 
Møller (PM) og Leif Thomsen (LT). 
Fraværende med afbud: Jan Jensen (JJ), Peter Johansen (PJ) 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 – status. 
6. Hjemmesiden. 
7. Fremtidige aktiviteter 
• DM for hunde. 
• Sportingbane. 
• Vildtspil. 
8. Økonomi 
9. Evt 

 

Ad 1. Referat fra sidst: 
Blev gennemgået og godkendt af de til stede værende. 

Ad 2. Orientering fra formanden: 
Repræsentantskabsmødet i Kolding blev omtalt. 
Der var ikke meget ”spræl” på mødet, der forgik i ro og orden. 
Medlemsregistreringen halter stadig, og der arbejdes fortsat på at ”lukke huller” samt forbedre. Vi har 
flere medlemmer, der er fejlagtigt registeret hos DJ. 
Jagtens Hus blev i sagens natur meget omtalt på mødet. HJ har doneret DKK 10.000 og vi blev 
fremhævet foran forsamlingen – dels for beløbet men også fordi HH på mødet overrakte vores 
bidrag i form af en fysisk MEGET stor check. 
Finansieringen er byggeriet ved at være på plads.  
Jagttegnsundervisning: Der starter et nyt hold op til efteråret. 
 
Ad 3. Nyt fra udvalgene: 

Flugtskydningudvalget: 
Klubmesterskabet blev afholdt lørdag d. 28/6 med ca, 20 deltagere. Som vanligt en hyggelig dag 
med afslutning i klubhuset med frokost (tak Bodil!), overrækning af præmier samt almindelig hygge. 
Vindere af skydningerne. 

 Trap: Jan Næser 25, Henrik Terkelsen 24 og Anders Skovgaard 23. 
Jagt - seniorer: Per Thomsen efter omskydning med Lars Jensen og Torben Tabro (alle med 
24 i 24. 

  Jagt – ungdom: Anders Skovgaard var eneste ”ungdomsdeltager” – så han fik pokalen  
  med en skydning på 24 i 27.  
 10 bagduer: Flemming Pedersen foran Lars Jensen. 
 7 spidsduer: Lars Jensen foran Torben Tabro. 
  Jagt – veteran: Per Thomsen foran Torben Tabro. 

DJ forbundsmesterskab i Herning: 
Her var vi repræsenteret og Flemming Pedersen hjembragte guldet for Old Boys med 40 i 40, mens 
Per Thomsen med 39 i 40 gjorde det samme i Veteranklassen. 
JKF for hold – afholdt i Brønderslev:  
Vore hold vandt sølv i jagtskydning samt guld på trap-banen.  
Anders Skovgaard vandt guldet i ungdomsklassen – både for jagt- og trapskydningerne. 

Bueudvalget: Intet – holder p.t. ferie. 

Jagtudvalget: 
Der er styr på jagtafholdelserne for den kommende sæson. 
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Deltagerne på fællesjagterne er indbudt (opfordret) til at komme til træning 3/9 og 18/9 - inden det 
går løs med jagterne på arealerne ”Milbakken” og ”Lykkegaard”. 

Hundeudvalget: 
Nyt hold starter tirsdag d. 19/8. 
 
Nyjægerudvalget: 
Udvalget har planlagt afholdelse af 2 jagter. 
 
Hus og pladsudvalget: 
”Det grå guld” (8 - 10 personer) fremhævedes igen for det flotte vedligeholdelsesarbejde. 
Det er ikke gået upåagtet hen – mange har tilkendegivet tilfredshed med resultaterne af ”holdets” 
indsats. 

Jagthornsudvalget: Intet - holder ferie frem til oktober. 
 
Riffeludvalget: 
Der afholdes skydning på hjortebanen i Ulbjerg tirsdag d. 12/8 fra kl. 18:00 – 21:00. 

Ad 4. Medlemsstruktur i Hjallerup Jagtforening: 
HH har afholdt møde med Leif Bach fra DJ’s bestyrelse om problemstillingen vedr. bueskytternes 
medlemskab. 
Som nævnt i referatet fra mødet d. 22/5 er der mange spidsfindigheder, som skal afklares. 
DJ arbejder med problemstillingen – og indtil videre har vi valgt at afvente et udspil fra DJ. 

Ad 5. Sportingbane: 
Maskinerne blev opsat ugen inden bestyrelsesmødet. 
Duerne er også ankommet. 
IK er bemyndiget til at købe en ny Honda ATV hos den lokale forhandler. 
Vi mangler p.t. de 2 containere, det er besluttet at anskaffe til opbevaring af maskiner, ATV samt 
andre ting.  
IK har leveret ”plastik-plader”, der skal anvendes som ”bund” for kastemaskinerne ude på arealet.  
Sportingbanen holdes åben hver torsdag aften i september måned. 
Vi måtte acceptere en merpris fra Doumatic i forbindelse med programmering af betjeningsboksene. 

Ad 6. Hjemmesiden: 
Den kommer kun til at virke tilfredsstillende, hvis vi kan finde en person (men gerne flere), som både 
har evner og vilje til give sig i kast med det. 
Vi leder fortsat med lys og lygte – og opfordrer interesserede medlemmer til at henvende sig.  

Ad 7. Fremtidige aktiviteter: 
DM for stående hunde: 
Poul Bislev kommer 14/8 kl. 19:30 til HJ for at afholde et møde herom. 
HH, KH samt IK deltager på klubbens vegne. 
Arrangementet afvikles med afslutning på ”Toftegaard”, Aabybro. 

Sportingbane: Se referat under pkt. 5 ovenstående. 

Vildtspil: 
Vi vil igen i år afholde vildspil, men dato for afholdelsen besluttes på et efterfølgende 
bestyrelsesmøde. 

Ad 8. Økonomi: Der er ca. kr. 479.000 på kontoen – men sportingbanen er ikke betalt endnu. 

Ad 9. Evt:  
Det ser ud til, at nogle af vore medlemmer – af ukendt årsager - ikke modtager vore Nyhedsbreve.  
  

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


