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Referat af bestyrelsesmøde 29. 09. 2016 kl.19.00          

 
 
Tilstede: Henrik Hansen, Kai Hvolgaard, Leif Thomsen, Bent Christensen, Martin Cook, Peter Møller, Ib 

Knøsen, Per Michaelsen.  

Fraværende Jørn Nielsen. 

Dagsorden 

1. Referat fra sidst 

2. Orientering fra formanden 

a. Situationen for vores hjælpere i HJ 

b. Ønsker til kurser i HJ 

c. Jægerrådet 

d. SKV 

e. Kort til foreningskonto 

f. Eboks 

g. Køb af traktor 

h. Nye instruktører 

3. Nyt fra udvalgene – revision af disse 

4. Hjemmesiden 

5. Fremtidige aktiviteter 

a. Generalforsamling 2017 

b. Trofæopmåling 

c. Pølsesalg ved VM i stående hund 

6. Økonomi 

7. Evt. 

 

Ad. 1  

Referat af 28/8 2016 blev godkendt 

 

Ad. 2  

a. Der mangler mandskab til servicering af skydning. De respektive udvalg tager problemet op. 

Eventuelt uddannelse af nye instruktører.  

b. Der opfordres til at afholde kurser. Der blev foreslået hygiejne (i forbindelse med håndtering af 

vildt). Kurserne skal annonceres ordentligt (i god tid, mv.). 

c. Kommunemesterskabet i flugtskydning afholdes første weekend i august, startende i Hjallerup 

2017. Natur 2000 blev drøftet. Foredrag med Jørgen Skouboe fra Nak og Æd var et emne. 

d. Vi må det hele – bl.a. udstede bæretilladelse. 

e. Der er lavet Visa Dankort til foreningens konto. 
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f. E-boks er efterhånden en nødvendighed. Peter/Henrik tager bolden. Henrik bliver ’indehaver’ af 

boksen og præsenterer evt. nyheder og beskeder for bestyrelsen. 

g. Traktoren er erhvervet for 38.000,- 

h. Ib er blevet instruktør i flugtskydning. 

 

Pengene fra Skydebanepuljen er kommet. 

Formandsmøde i Brovst. Der vil være debat om jagttider. Der er tilladt at invitere en gæst. Henrik 

deltager. 

Outdoor 2017 ønsker hjælpere.  Foreningen er stærkt repræsenteret via Bueafdelingen. 

Eventuelt ønske om deltagelse stiles til Henrik. Belønnes med gratis adgang. 

Ad. 3 

FLUGTSKYDNINGSUDVALG 

1. Officielt er skydningen afsluttet – der vil komme enkelte søndage med adgang. 
2. Mesterskaberne i sporting er afholdt – resultaterne vil blive annonceret på Nyhederne. 

BUEUDVALG 

1. Vil gerne have nye 3D dyr – Kai forestår en ansøgning om tilskud. 

JAGTUDVALG 

1. Der er tilmeldt 24 deltagere, som deler 23 pladser. De resterende 7 pladser er stadig ledige og vil 

sideløbende blive forsøgt afsat som dagjagter.  Annonceres på Nyhederne. 

2. Priserne på afskudt vildt er: Rådyr 300,-, hare 60,- og fasan 25,-. Skytten står inde for afregning.     

HUNDEUDVALG 

1. Der var i år 30 hunde til start på undervisning i foråret. Tallet faldt til 15 i efteråret. Frafaldet er 

normalt. 

NYJÆGERUDVALG 

1. Der er planlagt 2 jagter med henholdsvis 17 og 15 deltagere. Bent hjælper Ib med afviklingen. 

HUS OG PLADSUDVALG 

1. Leif beklager si g over for mange udestående på hans liste over planlagte aktiviteter vedrørende 

vedligeholdelsen af bygninger/arealer. 

2. Bent har afklaret ønsker fra bueudvalget vedrørende planlægningen af overdækning ved 

containerne. Bent har kontaktet bygmester omkring tilbud/overslag uden respons. Bent 

forespurgte om den samme skulle spørges igen til foråret eller en anden entreprenør skulle i spil. 

Bent kontakter en anden entreprenør. 

JAGTHORNSUDVALG 

1. Tvivl om Jørn Olsen fortsætter.  



3 
 

 

2. Der er lav deltagelse. 

Ad 4. 

a. Man ønsker komme direkte ind på foreningens nyheder, når hjemmesiden besøges. For nuværende 

præsenteres Jægerforbundets nyheder som det første. Per kigger på det. 

Ad 5. 

a. Eskild Sloth Andersen ønskes som dirigent på generalforsamlingen. Kai kontakter Eskild. 

b. Trofæopmåling af 28. november 2016 i Hjallerup. 

c. Pølsesalg i forbindelse med VM i stående hund, der afholdes 22-24. oktober, er blevet tilbudt 

foreningen. Kai og Henrik undersøger omfanget af opgaven. 

Ad 6. 

a. Foreningens saldo udgør 515.580,- 

b. Der arbejdes på at indføre et nyt regnskabsprogram. Peter kigger på det. 

Ad 7. 

a. Leif havde en forespørgsel fra medlemmer af Tirsdagsholdet vedrørende mere festivitas i 

forbindelse med holdets afslutning.   

OPFØLGNINGSLISTE 

1. Knust beton ved containere. (Kai) 

2. Tilbud/overslag vedr. overdækningen af containere indhentes. (Bent) 

3. Oprettelse af Eboks. (Peter, Henrik) 

4. Mandskabsmangel i forbindelse med skydning afklares (Ib, Kai m.fl.) 

5. Ansøgning om midler til 3D dyr. (Kai) 

6. Dirigent til generalforsamling. (Kai)  

7. Pølsesalg. (Kai, Henrik) 

8. Nyheder vedr. fællesjagt og Sportingmesterskab.(Per) 

9. Nyheder som velkomst på hjemmeside. (Per) 

 

GODKENDELSE  

Henrik Hansen,   Kai Hvolgaard, 

Leif Thomsen,    Bent Christensen, 

 Martin Cook,    Peter Møller, 

 Ib Knøsen,    Jørn Nielsen, 

 Per Michaelsen, 
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