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Til stede: Henrik Hansen(HH), Kai Hvolgaard (KH), Ib Knøsen (IK), Peter Møller (PM), Leif 
Thomsen (LT), Jørn Nielsen (JN), Per Michelsen (PMi) og Martin Cook (MC). 
Fraværende: Bent Christensen (BC). 
 
Dagsorden:  
1. Referat fra sidst. 
2. Orientering fra formanden. 
3. Nyt fra udvalgene – og revision af disse. 
4. Hjemmesiden. 
5. Fremtidige aktiviteter. 
6. Økonomi. 
7. Evt. 
 
Inden mødet var der fælles ”julespisning” (stjerneskud), hvor alle tilstede værende deltog – 
en enkelt med lidt forsinkelse. 
KH forlod mødet efter spisningen, idet han havde givet tilsagn om at deltage i et møde om 
flugtskydning andet steds i huset. 

Inden mødets start oplyste PMi, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen ved årets udgang, 
idet han skal starte på en ny uddannelse og derfor ikke kan finde tid til bestyrelsesarbejdet. 
Jørn Nielsen (JN) er 1. suppleant og indtræder derfor som bestyrelsesmedlem med virkning 
fra 1. januar 2017.  

Ad 1. Referat fra mødet d. 3/11 2016: 
Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstede værende bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 2. Orientering fra formanden: 
HH orienterede om medhjælper situationen. Der har været lidt utilfredshed omkring 
arrangementer, der er aftalt ekstra i forhold til aftaler i udvalgene. 
Dette har medført at enkelte medhjælpere har fundet reaktionstiderne m.h.t. at deltage alt for korte. 
Der ønskes besked i GOD tid inden ekstra vagt i forbindelse med et indkommet arrangement. 
Der henstilles til den/de personer, der laver aftale om ekstra arrangementer, at der ikke gives 
tilsagn, før de personer, der skal ”bære” arrangementet i praksis, er taget i ed. 

Kurser i HJ. Punktet har været oppe flere gange, uden at der er sket noget. 
Bortset fra ”pølsekursus/hygiejnekursus” ses der ikke noget presserende behov. 
Bestyrelsen ønsker, at den/de personer, der varetager køkkentjanser, deltager i et sådant kursus, så 
foreningen ikke ”snigløbes” af kontrollanter fra de offentlige myndigheder. 
Bestyrelsen er helt på det rene med, at der ikke er noget fagligt at kritisere i forhold til de personer, 
der p.t. varetager køkkenet, men der kræves et kursusbevis fra offentlig side, og det er den detalje, 
der ønskes dækket ind.     

HH orienterede om december-møde i Jægerrådet. 
”Natur 2000” er p.t. ved at blive revideret. Jægerrådet er berettiget til at komme med indsigelser. 
Brønderslev Kommune er ved at gennemgå alle godkendelser i kommunen – herunder HJ’s vedr. 
støj (vi forventer ikke der sker ændringer for vores vedkommende). 
Jægerrådet afholder årsmøde d. 25/1, 2017 i HJ’s lokaler kl. 19:00.  
Vi opfordrer vore medlemmer til at møde op for at støtte vores deltagelse i afstemningerne i 
Repræsentantskabet i maj måned. 

Der afholdes kredsmøde lørdag d. 4. marts 2017 kl. 09:00 på Lundbæk Landbrugsskole. 
Vi har op til 7 pladser til rådighed. Personerne udpeges. 

Forsikring af hjælpere. 
Bestyrelsen ønsker en forsikringsgennemgang. 
Der laves en oversigt og denne gennemgås m.h.p. opdatering af vore forsikringer – herunder 
hvordan vore ”hjælpere” er dækket i tilfælde af ulykker m.v.  

Audiovisuelt udstyr til klubhuset: 
Der var oplæg fra HH om anskaffelse af et komplet anlæg med projektor, højttalere og mikrofon til 
brug for undervisning og møder i klubhuset. 
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HH havde medbragt tilbud fra Panasonic i Vodskov på et komplet anlæg bestående af 3 tilbud på 
henholdsvis: 

Projektor, lærred og panel samt opsætning. 
Højttalere og forstærker samt opsætning. 
Trådløs håndholdt mikrofon. 
Samlet pris inkl. opsætning af anlægget – inkl. moms – udgør ca. DKK 30.000.  

(efterfølgende er jeg blevet orienteret af HH om, at der kommer et tillæg på ca. DKK 5.000 vedr. 
et låsbart skab til opbevaring af mikrofon og forstærker – så alle ikke kan ”pille” ved varerne).   

Med det stigende antal (betalte) kurser, der afholdes i klubhuset ønskes et tidssvarende anlæg, som 
virker efter hensigten. 
En drøftelse viste, at der var enighed blandt de tilstede værende bestyrelsesmedlemmer om anskaf-
felse af det foreslåede anlæg, idet PMi dog undlod at stemme med henvisning til, at han – som 
nævnt tidligere - udtræder af bestyrelsen. 
HH foretager de nødvendige handlinger omkring anlæggets anskaffelse og installation.   
Der ansøges om tilskud til investeringen fra Samvirke. 

E-boks. HH tager sig at dette. Der skal formentlig forskellige underskrevne dokumenter til for at få 
det godkendt hos Nets. 

Orientering om møde om jagttider: 
Der er lavet en del forarbejde med en ”bruttoliste” til jagttidsarbejdet” og forhandlinger herom pågår. 
Der er givet input fra medlemmerne til DJ. 
Endeligt vedtagne regler træder i kraft med virkning fra 1. april, 2018. 

Årets jagtforening. PM meldte fra til at forestå et nyt oplæg m.h.p. at deltage i konkurrencen om at 
blive årets jagtforening, men materialet fra sidst vi prøvede, står naturligvis til rådighed, hvis der er 
andre, der vil prøve kræfter med opgaven. 

Udvalgsjagt på Milbakken lørdag d. 14/1, 2017 fra kl. 09:00: 
Der startes med morgenmad i klubhuset og derefter en jagt – afhængig af vejrforholdene - på ca. 2½ 
- 3 timer. 
Derefter spisning og hygge i klubhuset.  
 

Ad 3. Nyt fra udvalgene: 

Flugtskydningsudvalget: Intet nyt. 

Bueudvalget: 
Der laves ansøgning om tilskud til investering i 3D-dyr. 

Jagtudvalget: Fællesjagter kører efter tidsplanen. 
En af jagterne med en speciel oplevelse omkring hunde blev omtalt.  

Hundeudvalget: Intet nyt. 

Nyjægerudvalget: 
Der er afholdt 2 jagter – begge afviklet over forventning og med over 20 tilmeldte – men desværre 
reduceret til 12 - 13 deltagere på selve jagtdagene. 
Der er nedlagt 2 dyr, 1 hare samt nogle fasaner. 

Hus- og pladsudvalget: 
Hævning af vej ved containere er ikke udført endnu. Der laves ny bestilling, så opgaven kan blive 
løst. 
Overdækning af containere: HH har talt med Munkholt. Der er lavet aftale om møde umiddelbart 
efter nytår. Munkholt vil afgive tilbud på opgaven.  
Finn kunne passende inviteres med til det samme møde. 

Jagthornsudvalget: Der øves p.t. - 5-6 personer deltager. 

Ad 4. Hjemmesiden: 
PMi fortsætter med dette projekt, selvom han stopper i bestyrelsen. 
Hjemmesiden ser ud til at køre som den skal – der er modtaget ros fra flere sider. 
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Ad 5. Fremtidige aktiviteter: 
Udvalgsjagten 14/1, 2017 – er omtalt ovenstående under orientering fra formanden. 
 
Generalforsamling 2017: 
På valg er Henrik, Kai, Ib samt Leif. 
Dirigent: Kai har talt med Eskild herom. 

Outdoor 2017 - flugtskydning: 
HH og IK sørger for bemanding til 1 dag. 
 
Ad 6. Økonomi: 
Ib undersøger, om C5-system er intakt og anvendeligt – og om vi må få det. 
Likviditet: Der er ca. DKK 575.000 på vore bankkonti. 

Ad 7. Evt: Intet. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 26/1, 2017 kl. 19:00. 

 
   

Referent: Peter Møller 
 
___________________             _________________          ________________ 
      Henrik Hansen                              Kai Hvolgaard                  Bent Christensen   
             (læst)         (læst)  
 
__________________                _________________         ________________ 
       Peter Møller                                 Leif Thomsen                       Ib Knøsen 
 
 
___________________ 
       Per Michelsen       


