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1. Referat fra sidst  
1. Afventer referent, grundet sygdom 

   
2. Orientering fra formanden   

1. Udvalgsjagt 20. januar 2017 – Lykkegård  
2. Jægerråd – Der bliver arrangeret en tur til Jagtens Hus d. 21-04-

2018, pris ca. 300,- pr. person, der bliver ca. 5 pladser pr. 
jagtforening i Brønderslev Kommune. 

3. Jægerråd – Der er stiftet et naturråd, Bent Conradsen er valgt som 
repræsentant for Danmarks Jægerforbund. 

4. Generalforsamling 2018 

• Fiduspokalen – Afgøres på næste møde 

• Rævepokalen – Tildeles Kai Hvolgaard, 1. nedlagte ræv i 
jagtåret 

5. Valg til bestyrelsen – Bestyrelsen peger på følgende kandidater 

• Carsten Aaen 

• Christian Nørgaard  

• Samt opfordre kandidater fra udvalgene til at stille op 
 
3. Nyt fra udvalgene 

1. Flugtskydningsudvalget  

• Projektforslag vedr. nyt bagduehus blev forlagt, der 
arbejdes videre på forslaget 

• Der arbejdes på at holde instruktørkursus i foråret 2018 
2. Bueudvalg – Bestyrelsen indkalder udvalget til møde, formanden 

sender dagsorden ud 
3. Jagtudvalg – Efter jagten d. 27-01-2018 afholdes der møde i 

udvalget, hvor sammensætningen af udvalget skal drøftes 
4. Hundeudvalg – Ingen bemærkninger  
5. Nyjægerudvalg – Der er afholdt 2 nyjægerjagter, med ok 

deltagelse, fotos kan ses på hjemmesiden 
6. Hus og pladsudvalg – Driften kører planmæssigt  
7. Jagthornsudvalget – Ingen bemærkninger 

 
4. Hal til maskiner og lerduer 

1. Tilbud vedr. hal er modtaget, lydende på 385.000,- ekskl. moms., 
projektet er indtil videre sat i bero. 

 
5. Renovering af flugtskydningsbanen 

1. Nye maskiner – Der er bevilliget 137.500,- i støtte og der 
arbejdes videre på projektet 
 

6. Fremtidige aktiviteter  
1. Generalforsamling 15-02-2018 
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7. Økonomi 
1. Indestående pr. 11-12-2017 – 589.000,- 
2. Ved indkøb, skal følgeseddel/kvittering afleveres til kassereren    

 
 
8. Flytning af møder 

1. Der er blevet forespurgt om et bestyrelsesmøder kan flyttes, som 
resultere i at ikke alle kan deltage, når der på forhånd er aftalt en 
møderække – Forespørgslen blev drøftet, uden der blev taget en 
beslutning, men forespørgslen er taget til efterretning 

 
9. Evt. 

1. Der indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde d. 11-01-2018 kl. 19:00, 
for opsamling inden generalforsamlingen 


