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

 
 
Dagsorden:  
1. Møde med hundeudvalget. 
2. Referat fra 29/10 og 10/12, 2015. 
3. Møde med bueudvalget – (udsat til næste møde). 
4. Orientering fra formanden. 
5. Generalforsamling for 2015. 
6. Økonomi. 
7. Evt. 
 
Ad 1. Møde med hundeudvalget. 
Bjarne Jakobsen mødte op til mødet på udvalgets vegne. 
Det kommende VM (markprøver), der afholdes på markedspladsen i Hjallerup i 2016, involverer ikke 
hundeudvalget. 
Der blev orienteret om aktiviteterne i løbet af 2015. 
Træningen, som afholdes hver tirsdag i sæsonen, havde 33 hunde i sommersæsonen og ca. 20 
hunde i efteråret. Der trænes uændret i 2016 på tirsdage – med start primo april. 
Hundene er ikke særlig glade for brændenælder, så der skal klippes ofte på arealerne for at holde 
dem væk. 
 
Alliancens Markprøver er på vej til at blive nedlagt. De har en del pokaler, som de har forespurgt, om 
vi vil opbevare i vores klubhus. Vi har accepteret dette, dog må de selv bekoste et skab til pokalerne.  
 
Ad 2. Referat fra 29/10 samt 10/12: 
Begge referater blev godkendt og underskrevet. 
 
Ad 3 – Møde med bueudvalget – udsat til næste møde. 
Det har ikke været muligt at indpasse tiden i aften for den repræsentant, der skulle deltage. 
 
Ad 4. Orientering fra formanden: 
HH orienterede om ny våbenlov fra EU. Den giver stor opstandelse og møder massiv modstand. 
 
Knivloven bliver revideret. Der bliver tale om nogle forbedringer, men det er langt fra godt nok. 
 
Som tidligere annonceret, vil Henrik Nielsen gerne tage den fornødne uddannelse, så han kan 
overtage undervisningen af jagttegnseleverne i forbindelse med, at HH ønsker at stoppe hermed. 
 
Der er møde i Jagtrådet d. 14/1, 2016 (Brønderslev). HH har modtaget en henvendelse om valg som 
formand for kredsen. Kredsen udpeger en repræsentant, der på kredsens vegne har kontakten til 
DJ.  
Jægerrådene fungerer ikke efter hensigten ret mange steder. 
 
Medlemssystemet kører fortsat meget utilfredsstillende i DJ. 
 
Der afholdes kredsmøde i februar måned. Vi kan deltage med 1 repræsentant pr. 50 medlemmer – 
og kan altså møde op med 7 personer.  
 
Ad 5. Generalforsamling for 2015 – afholdes 25. februar kl. 19:00. 
Vi skal have styr på: 
Dirigent: KH taler med Eskild, om han vil påtage sig opgaven. 
Fiduspokalen: Vi har mange gode emner, og der valgtes en person (offentliggøres på 
Generalforsamlingen). 
Nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter: Som meddelt tidligere, fratræder Jan og Mogens, mens 
Peter Johansen ikke opstiller til bestyrelsen eller ønsker genvalg som suppleant. 
Vi skal altså finde 3 nye emner til valg som bestyrelsesmedlem/suppleant. 
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Annoncering af Generalforsamlingen sker i: Lokalavisen, på vores hjemmeside samt via DJ. 
 
Ad. 6. Økonomi: 
Der er ca. kr. 447.000 på bankkontoen. 
 
Ad. 7. Evt: Intet 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 11/2, 2016 kl. 19:00. 

 
   

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


