
 

 

 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 14/9 - 2017 kl. 19.00 
 
Deltagere: Henrik Hansen, Bent Christensen, Ib Knøsen, Peter Møller, Jørn Nielsen, Christian Nørgaard, 
Anders Skou og Carsten Aaen. 
Afbud fra: Kai Hvolgaard. 
 
1. Referat fra sidst: Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

2. Orientering fra formanden: 

Regler for igangsætning af aktiviteter blev endnu engang gentaget: Der skal være dækning for personer 
til at bære arrangementer igennem FØR der siges ja til afholde et arrangement.  

Jægerrådet har meddelt, at kommunemesterskabet i flugtskydning fremover afholdes 1. weekend i 
august måned. I 2018 sker det i Brønderslev med Brønderslev og ??? som arrangører. 

Lynnedslag i varmepumpe i klubhuset.  
Der bestilles reparatør til at kigge på sagen. Hvis det bliver en forsikringssag skal vi betale selvrisiko på 
DKK 5.000. 
 
Meddelelse fra hjorteudvalg: Der skal kun indsendes et par tænder fra nedlagte hjorte. Tænderne 
afleveres til Chr. Nørgaard. 
 

Nyt fra udvalgene og revidering af disse. 
 Flugtskydningsudvalget: 

HH påtalte at reglerne for navngiven skydebaneleder ikke overholdes. Der SKAL oplyses hvem, der har 
ansvaret hver gang, der er skydninger på banerne. Skydebaneleder skal være til stede på banearealerne 
og må ikke opholde sig i klubhuset. 
Fotos af alle vore skydeinstruktører lamineres og aktuelt foto placeres i tavle på klubhuset – 
HVER GANG, der skydes. 

 Egon Koch fra Politiet kommer 29/9 og syner skydebanerne – herunder bueskydningsbanen. 

 Der er opsat spande i skydehusene til pap m.v. 
 Til formålet indkøbes papirposer eller spande med låg i stedet. 

PM vil undersøge, om der kan skaffes et antal affaldsvogne fra Aalborg Kommune til formålet. 1/10 skal 
alle husstande i kommunen benytte en ny type beholder til restaffald, så der bliver sikkert mange af 
de ”gamle” vogne til rådighed. 

Problem med ”overbefolkning” på skydebanerne drøftedes. Der er tale om et samspilsproblem, idet 
hensynet til uerfarne skytter ofte giver lang ventetid for erfarne skytter på standpladserne. 
Vi vil gerne have et bedre flow, så alle parter tilgodeses. 
Det besluttedes, at flugtskydningsudvalget skal kigge på problemet og lave et regelsæt for, hvordan 
skydningernes bedre kan fordeles på ugens dage. 

 Deadline: Foråret 2018.  

 Bueudvalget: Intet nyt. 

 Jagtudvalget: 
Situationen med kraftig nedgang i antallet af jægere, der ønsker at deltage på fællesjagterne, drøftedes. 
Bestyrelsen sender en anmodning til jagtudvalget om, at analysere årsagen til det manglende antal 
deltagere og komme med forslag til, hvad der skal til for at rettet op på situationen.   

 Hundeudvalget: P.t. deltager ca. 20 kursister – heraf 10 med hvalpe. Sæson afsluttes 26/9. 

 Nyjægerudvalget: Der er planlagt 2 jagter (21/10 og 25/11) Begge jagter er næsten besat. 
Der blev nyligt afholdt skydeprøver med 101 deltagere. 58 bestod. Onsdagen før skydeprøven var der ca. 
100 fremmødte til træning. 

 Hus og pladsudvalget (anlæg/investeringer): 
 HH indsender ansøgning om tilskud fra Skydebanepuljen (nye kastemaskiner til alle huse). 



Tirsdagsholdet (vedligeholdelse):  
     Der skal oprettes særskilt plads på hjemmesiden. Anders kontakter Preben for hjælp hertil. 

Tirsdagsholdet har udført meget arbejde, men grundet manglende tilslutning af frivillige, er der også 
meget, der ikke er nået. 

Den grønne traktor er desværre ramt af flere problemer. Er nu sendt på værksted for reparation.  

Grundvandet volder problemer i husene med kastemaskiner. Vi skal have det løst med etablering af 
dykpumper. 

 Jagthornsudvalget: Anders Thøgersen har indvilget i at stå for undervisningen i den kommende sæson. 
 Bestyrelsen vedtog at bekoste et kursus i jagthornsundervisning til Anders Thøgersen. 

4. Hal til maskiner og lerduer:  
Der er anmodet om tilbud på en hal på ca. 200 kvm.  
Der har været personer på for at besigtige arealer, men tilbud fra leverandør(er) er ikke modtaget endnu. 

5. Renovering af flugtskydningsbanen: 
Ansøgning om tilskud fra Skydebanepuljen er under udarbejdelse (HH) og der mangler kun få   
oplysninger, for at den kan indsendes. Skal være fremme hos DJ (Jan Rygaard) senest 30/9, 2017. 
Der søges om tilskud til nye maskiner til alle huse inkl. trapbanen.  

6.  Fremtidige aktiviteter: 
 DM for hunde afholdes søndag, d.15/10-2017 med HJ som vært for arrangementet.  

Der skal bruges mange personer til at hjælpe med det – så interesserede efterlyses hermed. 
Der skal bruges 7 personer til hver delopgave:  
- Parkering/morgenmad – fra 07:00 – ca. 10:00. Rundstykker m/smør samt kaffe. 
- Frokost for deltagere/publikum – fra 11:00 – ca. 14:00. Forudbestilt gris m/flødekartofler. Desuden 
grilles pølser til øvrige, der måtte ønske at købe mad. Salg af øl, vand og kaffe.  
- Kaffe og kage – 14:00 – ca. 17:00.  
Henvendelse til Kai Hvolgaard. 

Trofæopmåling 27/11, 2017. Jægerforbundet står for arrangementet - med hjælp fra Mogens Jensen og 
Leif Kjeldgaard som ved tidligere arrangementer.    

7. Økonomi: Indestående i bank ca. DKK 584.000. 
 
8. Evt:  
 Carsten Aaen har udarbejdet Velkomsbrev til nye medlemmer. Det er kopieret i 150 eksemplarer. 

Det blev vedtaget at anskaffe en IPad med simkort til klubhuset, så MobilePay kan køre over den for alle 
arrangementer. Ib er tovholder på projektet. 

 
Næste bestyrelsesmøde er: 16. november 2017 kl. 19:00. 
 
 
Referent: Peter Møller. 
 
 
_________________            ________________                             _______________ 
Henrik Hansen                                Bent Christensen Kai Hvolgaard 
           (læst) 
 
_________________                           ________________                             _______________   
Peter Møller Ib Knøsen Anders Skou 
 
 
_________________ 
Jørn Nielsen     
 
 


