
Bestyrelsesmøde d. 10/12-2015 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), Peter Johansen og Bent Christensen (BC) 

 
 
Dagsorden:  
1. Referat fra sidst 
2. Orientering fra formanden 
3. Nyt fra udvalgene 
4.  Sportingbane 
5. Hjemmeside 
6. Fremtidige aktiviteter 
• Generalforsamling 2015 (dirigent, pokaler, nye best.medlemmer) 
• Udvalgsjagt flyttet til 23. januar, 2016 
7. Økonomi 
8. evt. 
 
Ad 1. Referat fra sidst: 
Referatet fra mødet 20/8 blev godkendt 
Referat fra mødet 29/10 tages op, når det forelægger 
 
Ad 2. Orientering fra formanden: 
HH orienterede om ny våbenlov fra EU. 
HH vil stoppe med undervisning af jagttegnselever. Henrik Nielsen har udtrykt, at han gerne 
påtager sig undervisningen fremover. HJ betaler gebyr for undervisning af HN (1 uge). 
Der er uddannet 3 nye flugtskydningsinstruktører (Andi, Erik Madsen samt Henrik Hansen). 
HH er måske interesseret i at overtage den ledige post i JKF. 
 
Ad 3. Nyt fra udvalgene: 

Udvalgene indkaldes til møde om bl.a. udvalgets arbejde, antal medlemmer af udvalget samt 
regnskabsaflæggelse. 
Vi starter med indkaldelse af 2 udvalg til bestyrelsesmødet d. 7/1, 2016.  
 
Flugtskydningudvalget: 
Der skydes hver anden søndag fra 10-12, men ellers ligger arbejdet stille. 
 
Bueudvalget: 
Træner indendørs i Hjallerup. 
19.-20. december afholdes ”overnatningsjagt”. 
 
Jagtudvalget: 
Planlagte jagter er afholdt. 
De resterende 2 jagter er planlagt til 9/1 og 30/1, 2016 
IK ønsker at lave en liste over nyjægere, der er interesserede i at deltage i en ”rigtig” jagt. 
Skud i såten drøftedes. Der er delte meninger om, hvordan reglerne skal være for afgivelse af skud. 
Emnet bør drøftes med deltagelse af hundeførerne, og reglerne meddeles på skrift.  
 
Hundeudvalget: 
Ligger p.t stille. 
 
Nyjægerudvalget: 
Seneste jagt var en succes med 11 deltagere. 1 af nyjægerne nedlage et dyr. 
 
Hus og pladsudvalget: 
Der er pause i udvalgets arbejde. 
 
Jagthornsudvalget:  
Der er anskaffet en ny PC til udvalget (undervisning). 



Bestyrelsesmøde d. 10/12-2015 kl. 19.00 
Referat      
    

 Side 2 af 2 

 
Riffeludvalget:  
Der efterlyses nye kræfter til udvalget. 
Peter Holm har udtrykt interesse for at deltage, men vil ikke være formand for udvalget. 
 
Ad. 4. Sportingbane: 
Vi har ikke fået bevilgede midler hjem endnu, idet vi fortsat mangler en miljøgodkendelse. 
 
Ad. 5. Hjemmesiden:  
Per Michaelsen er ny webmaster. 
Opslag kan sendes til ham på mail: Michaelsen.per@gmail.com. 
 
Ad. 6. Fremtidige aktiviteter: 
- Generalforsamling holdes den 25. februar 2016 kl 19.00. Kai undersøger m.h.t dirigent. 
- 2 bestyrelsesmedlemmer fratræder (Jan og Mogens), medens Peter Johansen ikke 

opstiller til bestyrelsen eller ønsker genvalg som suppleant.   
- Fiduspokalen: Relevante emner drøftedes. Forslag til næste bestyrelsesmøde ønskes. 
- Udvalgsjagten, der var planlagt til 19/12 flyttes til 23/1, 2016. 
 
 
Ad.8. Økonomi: Der er ca. kr. 447.000 på bankkontoen. 
 
Ad. 9. Evt: Intet 
 
 

Næste bestyrelsesmøde: 7/1 2016 kl. 19.00 
   

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


