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Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Ib Knøsen (IK), Peter Møller (PM), Leif 
Thomsen (LT), Bent Christensen (BC), Per Michelsen (PMi), Jørgen Nielsen (JN) og Martin Cook 
(MC). 
 
Dagsorden:  
1. Referat fra sidst. 
2. Orientering fra formanden. 
3. Konstituering af bestyrelsen (formand, næstformand, kasserer og sekretær). 
4. Nyt fra udvalgene – og revision af disse. 
5. Sportingbane. 
6. Hjemmesiden. 
7. Fremtidige aktiviteter. 
8. Økonomi. 
9. Evt. 
 
Ad 1. Referat fra mødet d. 11/2, 2016: 
Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer af den forrige 
bestyrelse. 
 
Ad 2. Orientering fra formanden: 
HH orienterede om Jægerrådet – dets opbygning samt formål. 
Jægerrådet er repræsenteret med 3 personer ved repræsentantskabsmødet. 
 
Der har været afholdt kredsmøde på Lundbæk Landbrugsskole. 
Grethe Jacobsen valgtes til ny formand. Desuden var Per Lindegaard opstillet. 
Jagttider på kronvildt drøftedes intenst på kredsmødet. 
Der afskydes for få hinder og kalve – jægere går bevidst efter hjortenes gevirer.   
Der henvises til referat på DJ’s hjemmeside. 
Der blev desuden orienteret om den igangværende konflikt mellem Dansk Flugtskydningsforbund og 
Dansk Skytteunion. 
 
Ad 3. Konstituering af bestyrelsen: 
Inden konstitueringen præsenterede hvert bestyrelsesmedlem sig selv med en kort beskrivelse 
hvorefter følgende valgtes: 
Formand: Genvalg af Henrik Hansen (HH). 
Næstformand: Bent Christensen afløser Peter Møller, der i stedet vil bruge kræfter på at lægge 
foreningens regnskabsføring over på et bogholderi-system (Economics) sammen med kassereren. 
Kasserer: Genvalg af Kai Hvolgaard (KH). 
Sekretær: Genvalg af Peter Møller (PM). 
 
Der blev aftalt følgende mødedatoer i bestyrelsen: 
28. april – 16. juni – 18. august – 29. september – 3. november – 15. december samt 26. januar 
(2017). Alle møder afholdes fra kl. 19:00. 
 
Ad 4. Nyt fra udvalgene: 

Flugtskydningsudvalget: 
Der er lavet 4 ”bane-hold” til jagtskydning på flugtskydningsbanerne. 
Skydningerne starter 21/3 fra kl. 16:00 uden instruktører. 
Der vil være hjælpe-instruktører til stede fra og med 4. april. 
Der afholdes frivillig jagtprøve d. 16/4. 

Bueudvalget: 
Der afholdes kursus 19/3. 
Udvalget har ansøgt om DKK 12.000 til bl.a. 3D-dyr m.v. (bl.a. til reparationer). 
Ansøgning skal ske inden 1. september, så vi kan søge om tilskud fra DJ (vores ansøgning skal 
være fremme hos DJ senest ved udgangen af september 2016). 
DJ bevilger max. 50 % af tilskudsberettiget beløb. 
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Jagtudvalget: 
Den kommende sæsons jagter er fastlagt. 
P.t. er der solgt mere end 20 pladser af de ca. 30 pladser, der udbydes. 

Hundeudvalget: 
Der startes op med træning tirsdag d. 5. april 2016. 
Bjarne indkalder til møde i udvalget. 
Der afholdes kurser i HJ d. 7. og 8. maj 2016 – efteruddannelse af hundeinstruktører. 
Relevante personer i HJ bedes vurdere om de vil deltage i kurset.  

Nyjægerudvalget: 
Der er planlagt 2 jagter. 
Desuden planlægges ”et arrangement” – dog foreløbig uden specifikt indhold. 

Hus og pladsudvalget: 
Udvalget skal finde ud af, hvilke arbejder udvalgt skal arbejde med – og hvad der ikke ligger i 
udvalgets regi. 
Det forventes, at der fastlægges bestemte opgaver pr. arbejdsdag, så der ikke er tvivl om hvad, der 
skal udføres. 
DER HENSTILLES TIL AT DER KØRES MED BEGRÆNSET HASTIGHED PÅ VORES VEJ.  
Høj hastighed medvirker kraftigt til dannelse af de huller, vi alle gerne vil være fri for.  

Jagthornsudvalget:  
Der øves på mandage. P.t. er der 6 personer til træning – inkl. Jørn Olsen. 

Riffeludvalget:  
Dette udvalg er nu vores ”smertensbarn”. 
Mogens er udtrådt af bestyrelsen og stopper også i riffeludvalget. 
Da vi ikke selv har en skydebane, må vi leje os frem, og det er et problem. 
Vi er noteret som interesserede hos klubben i Vodskov, hvis de får ledig kapacitet.   
Der efterlyses nye kræfter til udvalget. Peter Holm har udtrykt interesse for at deltage, men vil ikke 
være formand for udvalget. 
 
Ad 5. Sportingbanen: 
Der skal søges penge hjem nu fra det tilsagn om støtte, vi har fra skydebanepuljen. 
HH aftaler med PM om at få lavet ansøgningen og få denne indsendt.  

Ad 6. Hjemmesiden - DJ: 
Alle udvalg skal opdateres m.h.t. sammensætning. 
Hvert udvalg bedes forholde sig til nuværende oplysninger, og fremsende oplysninger til Per M (PMi) 
om hvem, der skal fremstå som medlem af det enkelte udvalg.  
Morten (Jægeren og Lystfiskeren) vil gerne have en annonce med på vores hjemmeside. PMi kigger 
på sagen – herunder laver forsøg med annoncering. 

Ad 7. Fremtidige aktiviteter: 
Skærtorsdagsskydning – KH har styr på arrangementet. 
Foreningsmesterskab afholdes sidste lørdag i juni (25/6). Der er kaffe m.v. fra kl. 10:00 og 
skydningerne starter kl. 11:00. 

Ad. 8. Økonomi: 
Der er ca. kr. 425.000 på bankkontoen. 

Ad. 7. Evt:  
Der skal kigges på lovligheden omkring opbevaringen af foreningens geværer. 
Som forening skal vi ansøge om våbentilladelse til haglvåben. 
Der skal laves indberetning om bestyrelsesmedlemmerne til politiet. Indberetningen underskrives på 
næste bestyrelsesmøde (28. april). 

Forhold omkring salg af ammunition skal undersøges.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 28/4, 2016 kl. 19:00. 
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Referent: Peter Møller 
 
___________________             _________________          ________________ 
      Henrik Hansen                              Kai Hvolgaard                  Bent Christensen   
       
__________________                _________________         ________________ 
       Peter Møller                                 Leif Thomsen                       Ib Knøsen 
 
___________________ 
       Per Michelsen       


