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Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Mogens Jensen (MJ), Ib Knøsen (IK), Peter Møller 
(PM), Leif Thomsen (LT), og Bent Christensen (BC) 

 Afbud fra: Jan Jensen (JJ) samt Peter Johansen (PJ)     
 
 
Dagsorden:  
1. Møde med bueudvalget. 
2. Referat fra mødet 7/1, 2016. 
3. Generalforsamling. 
4. Kredsmøde. 
5. Økonomi. 
6. Orientering fra formanden. 
7. Evt. 
 
Ad 1. Møde med bueudvalget: 
På udvalgets vegne mødte Dennis Mørk, Morten Skotte samt Flemming Jakobsen. 
Der blev orienteret om såvel igangværende samt planlagte aktiviteter for 2016 
P.t. trænes der indendørs i lokaler tilhørende Hjallerup Ungdomsklub (frem til 18/2), hvorefter 
træningen vil foregå udendørs hver søndag – og fra marts også på onsdage. 
Der afholdes buekursus både 20/2 og 19/3.  
Der afholdes prøve 21/3. 
Der er planlagt arbejdsdage d. 6/3 og 17/4. 
Der etableres permanent 3D bane ved søen og ved remissen (bag containerne) opstilles 5 – 6 dyr til 
træningsformål på aftner, hvor flugtskydningen ikke giver adgang til banen ved søen. 

Der er generalforsamling i Nordjyske Buejægere 3. april 2016. 
Dennis Mørk fratræder som formand og et par af de andre bestyrelsesmedlemmer stopper også. 
Der menes dog at være nok kvalificerede andre til at overtage de ledige poster – så ingen panik. 
I denne forbindelse opfordrede HH til, at mindst et medlem fra bueforeningen vil deltage i 
bestyrelsen for HJ (til indvælgelse på HJ-generalforsamling d. 25/2). 
Nordjyske Buejægere afholder 10-års jubilæum den 4. juni 2016. Der bliver tale om et ”dags-
arrangement” med diverse tiltag. 

Container til bueskytterne virker fint efter formålet, men halvtag efterlyses af hensyn til ”tørvejrs-
muligheder”, når der er fugtigt vejr. Endvidere bør terræn under containeren hæves lidt af hensyn til 
”vandstanden”, der er lige lovlig høj ind imellem. 
Der er ønske om, at der i forbindelse med etableringen af det påtænkte halvtag, sker en forlængelse 
af dette, så der kan etableres en lille overdækket terrasse bag containeren.    

Af økonomiske ting i 2016 anførtes bl.a. fornyelser af nogle af 3D dyrene. Grejet gennemgås 6. 
marts, og der vil umiddelbart herefter fremkomme en anmodning om bevilling af påtænkte 
investeringer. 

2015 har igen været et år med fin tilgang af nye medlemmer til bueafdelingen, men også en del 
frafald. 

HH oplyste, at der afholdes skydedage (hagl) med jagttegnselever fra kl. 9 – 14 d. 23. marts samt d. 
3. april (søndage). Jagttegnseleverne vil gerne have mulighed for at få en orientering om buejagt 
samt afprøve, hvordan det er at skyde med bue. 
Buejægerne øver de pågældende dage, så dette skulle ikke være noget problem at imødekomme. 

HH oplyste, at der forefindes ekstra fodertønder, hvis buejægerne ønsker sådanne opstillet. I denne 
forbindelse forslag fra Flemming om, at tønderne udstyres med akkumulator og spredeaggregat, 
hvilket skulle give lavere foderforbrug samt ”fastholde” faserne bedre til at blive i de områder, hvor 
tønderne er opstillet. 

Der har været enkelte tilfælde af ”kollisioner” omkring brug ar arealerne, fordi den officielle kalender 
ikke har været udfyldt med arrangement.  
 
Ad 2 – Referat fra mødet d. 7/1, 2016: 
Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 
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Ad 3. Generalforsamling for 2015 – afholdes 25. februar kl. 19:00: 
Dirigent: Eskild har meldt forfald (andre opgaver). KH prøver andre muligheder. 
Ellers menes der at være rimelig styr på øvrige punkter til generalforsamlingen. 
PM prøver at finde en mulighed for at få printet 80 eksemplarer af regnskabet samt dagsorden/en 
sang. 
Vi samles til et kort møde, når KH har det reviderede regnskab klar til underskrifter. 
 
Ad 4. Kredsmøde: 
Der afholdes kredsmøde 27. februar 2016 på Lundbæk Landbrugsskole. 
Vi kan deltage med 7 personer. HH koordinerer deltagelsen. 
 
Ad. 5. Økonomi: 
Der er ca. kr. 450.000 på bankkontoen. 
Årets resultat for 2015 oplystes, men meddeles ikke officielt før generalforsamlingen. 
 
Ad 6. Orientering fra formanden: 
Den nye våbenlov fra EU er taget af bordet på grund af de mange protester mod den. 

HH er valgt til ny formand i Jagtrådet (Brønderslev), men Christian Nørgaard (næstformand) 
repræsenterer rådet i Kredsbestyrelsen det første år. 

Der er fortsat problemer mellem Dansk Flugtskydningsunion (DFU) og Skytteunionen (DSU). 
DFU har indkaldt til generalforsamling i forbindelse med en stævning fra DSU på DKK 300.000. 
 
Ad. 7. Evt: Intet 
 
   

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


