
Bestyrelsesmøde d. 16/6 2016 kl.19.00 

Referat 

Tilstede: Henrik Hansen, Kai Hvolgaard, Ib Knøsen, Leif Thomsen, Bent Christensen, Per Michaelsen,  Jørgen 

Nielsen. 

Dagsorden 

1. Referat fra sidst 

2. Orientering fra formanden 

3. Nyt fra udvalgene – revision af disse 

4. Sportingbane 

5. Hjemmesiden 

6. Fremtidige aktiviteter 

7. Økonomi 

8. Evt. 

 

Ad. 1  

Referat af 28/4 2016 blev godkendt 

 

Ad. 2  

Henrik var på kursus hos Jægerforbundet. Kurset var henvendt til bestyrelsesformænd for jagtforeninger og 

jægerråd.  

Kurset omhandlede, hvorfor Jægerforbundet gør som de gør vedr. kursusafholdelse, blandt andet 

størrelsen på kursusgebyr. 

 

SKV: 

Vores forening har fået/fået fornyet tilladelse til:  

Våbenpåtegning – bestyrelsen vedtog i den forbindelse at pålægge et gebyr på 150,-. Begrundet i at det gør 

andre foreninger. En påtegning gælder i 5 år. 

Salg af ammunition. 

Opbevaring af våben – Dette medfører et krav til opgradering af alarm, Morten Holst kontaktes. 

Der er fremsat ønske om indførelse af MobilPay til brug ved kurser og service i forbindelse med 

flugtskydning. Ønsket er allerede eksekveret. 

Ad. 3 

FLUGTSKYDNINGSUDVALG 

Antallet af medlemmer i flugtskydningsudvalget revideres – der er for mange. 

Sporting skydning nyder for lidt opbakning. 



Lerduekastere trænger til eftersyn – evt. udskiftning. Forhandler kontaktes. 

Ib skal på instruktørkursus. 

BUEUDVALG 

Buejægerne har afholdt 10 års jubilæum. Svagt fremmøde på ca. 50, ingen fra Kredsbestyrelsen. Dårlig 

koordinering mellem jagtforeningens bestyrelse og buejægerne vedr. dato og formål med afholdelsen. 

Buejægerne har afholdt kursus og prøve. 

JAGTUDVALG 

Thomas har skudt en buk. 

Der udsættes 50 fasaner. Foretages af Jan, Rudi og Jørgen Olsen. 

HUNDEUDVALG 

Afslutning afholdt 21/6 med god tilslutning. Der var blandt andet besøg af en veteran fra Jægerforbundet. 

Nærmere detaljer vedrørende indhold vil blive bragt på hjemmesiden – Jørgen sender oplysninger til Per. 

NYJÆGERUDVALG 

Træner hver torsdag 

HUS OG PLADSUDVALG 

Et af skydehusene er blevet repareret – det næste står for skud. 

Grillen mangler ofte at blive gjort ren. Dette er ikke udvalgets opgave. 

JAGTHORNSUDVALG 

Har afholdt afslutning – ingen detaljer. 

Ad 4. 

Indsendelse af ansøgning vedrørende refusion til Skydebanepuljen mangler – Det er en stor opgave, Henrik 

er i gang. 

Ad 5. 

Der er åbenbart forvirring omkring hvem der får en ny hjemmeside – er det Jægerforbundet eller vil 

jagtforeningerne blive tilbudt en ny side. Per har talt med Pia Hoberg Bork fra Jægerforbundet og vores 

’support’ fra firmaet Vexo, uden at blive synderligt klogere. Per kontakter Joan Brøndum Quist. Der er i den 

forbindelse intet nyt omkring reklamebannere. 

Facebook skal muligvis inddrages mere som nyhedsmedie.  

Ad 6. 



Det skal koste 200,- at deltage i foreningsmesterskabet for flugtskydning. 

Kommunemesterskabet i flugtskydning skal efter planen afholdes i Brønderslev – Henrik kontakter Søren 

for at høre om de ønsker det. 

Ad 7. 

Foreningens saldo udgør 398.746,- 

Bueudvalgets saldo udgør 12.109,- 

Foreningen har fornyligt betalt 57.000,- til duer. 

 

Evt. 

Kai vil gerne have en ny computer – gerne en stationær. 

Kai har får ny mailadresse: kai.hvolgaard@gmail.com 

 

 

 

GODKENDELSE  

Henrik Hansen, 

Kai Hvolgaard,  

Ib Knøsen,  

Leif Thomsen, 

 Bent Christensen, 

 Per Michaelsen,  

 Jørgen Nielsen. 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

  

 

 

 

 


