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             Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Jan Jensen (JJ), Mogens Jensen (MJ), Ib 
             Knøsen (IK), Peter Møller (PM), Leif Thomsen (LT) og Peter Johansen. 

Afbud: Bent Christensen (BC) 
 
Dagsorden:  
1. Referat fra sidst 
2. Orientering fra formanden 
3. Nyt fra udvalgene 
4. Sportingbane 
5. Hjemmeside – herunder internetforbindelse i klubhuset. 
6. Fremtidige aktiviteter 
• Generalforsamling 2015. 
• Trofæopmåling 23. november. 
• Udvalgsjagt 19.12. 
7. Økonomi 
8. evt. 
 
Ad 1. Referat fra sidst: 
Referatet fra mødet 17/9 blev godkendt 
 
Ad 2. Orientering fra formanden: 
HH orienterede om at der skal søges våbentilladelse til alle foreningens våben. 
Spliden omkring samarbejdet på dette område forventes bilagt, så der igen hersker normale forhold 
på området fra 2016. 
Formandsmøde: Per Henriksen fratræder som formand. Grethe Jakobsen er eneste umiddelbare 
kandidat til posten. 
Chr. Nørgaard er fratrådt som Jægerrådsformand og der skal derfor vælges en afløser til posten. 
Vi skal have drøftet hvem, der repræsentere HJ i Jægerrådet. Mogens, som er vores nuværende 
repræsentant, ønsker at træde tilbage. Emnet tages op på næste møde. 
Preben Egebo har rykket returnering af skydesimulator. 
Jægerforeningen har mistet medlemmer (fra ca. 94.000 er der nu ca. 92.000). 
IK efterlyser brochuremateriale fra DJ til understøttelse af hvervning af nye medlemmer. 
Haglskydeprøven har stor indflydelse på både medlemstal samt salget af jagtudstyr. Ca. 50 % består 
ikke prøven.  
DJ’s nye motto bliver ”Rask natur”. 
 
Ad 3. Nyt fra udvalgene: 

Flugtskydningudvalget: 
Der skydes hver anden søndag fra 10-12, men ellers ligger arbejdet stille. 
 
Bueudvalget: 
Der er afholdt jagter på Milbakken og Lykkegaard 17. og 18. oktober. 
Der blev løsnet 1 pil på begge jagter. 
 
Jagtudvalget: 
Der er lidt tvivl om grænserne på vores jagtarealer. HH og IK har været på besigtigelse i områderne. 
Der er afholdt 3 jagter indtil nu – ikke med den helt stor udbytte. 
 
Hundeudvalget: 
Ligger p.t stille. 
 
Nyjægerudvalget: 
Der har været afholdt 1 jagt med deltagelse af 11 personer. Der blev nedlagt 4 ænder samt 1 fasan. 
Der blev ”truttet” på jagten – men ikke ”andens død”. Hyggelig jagtoplevelse. 

Der er indbydelse til deltagelse i en jagt i Rold Skov (Ivar Høst). 
Indbydelsen gælder for ”1 nyere jæger” d. 3/12, 2015. 
Peter Johansen og Ib Knøsen deltager. 
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Hus og pladsudvalget: 
Der er pause i udvalgets arbejde. 
 
Jagthornsudvalget:  
Der er møde hver mandag i udvalget. 
 
Riffeludvalget:  
Ingen aktivitet p.t. 
 
Ad. 4. Sportingbane: 
Vi har ikke fået bevilgede midler hjem endnu, idet vi fortsat mangler en miljøgodkendelse. 
 
Ad. 5. Hjemmesiden:  
Der er en ny hjemmeside tilgængelig i DJ. 
 
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.   
- PM genopstiller. 
- Udvalgsjagten, er planlagt til 19/12. 
 
 
Ad.8. Økonomi: Der er ca. kr. 395.000 på bankkontoen. 
 
Ad. 9. Evt: 
Der er tilmeldt 16 til jagttegnsundervisningen. 
Henrik Nielsen vil måske overtage den fremtidige undervisning – og har allerede overtaget arbejdet 
med afviklingen af de frivillige jagtprøver.  
 
 

Næste bestyrelsesmøde: 10/12 2015 kl. 19.00 
   

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


