
Referat fra bestyrelsesmøde den 20 april 2017 kl. 19:00  

 
Deltagere: Henrik Hansen, Bent Christensen, Kaj Hvolgaard, Peter Møller, Anders Skou, Carsten Aaen, Jørn 
Nielsen og Christian Nørgaard. 
Afbud fra: Ib Knøsen. 
 
Mødets punkter i h. t. mødeindkaldelse: 
1. Referat fra sidst blev gennemgået og underskrevet af de tilstede værende. 

2. Intet (vist glemt af formanden). 

3. Orientering fra formanden: 
Ønsker til kurser i HJ instruktørkursus her i 2018. Tovholder Kai Hvolgaard og Ib Knøsen, Henrik 
afstemmer med Grethe (kredsformand). I givet fald ønskes kurset afholdt i april 2018. 
 Kurser i regulering af ræve samt fældesætning luftedes. I fald der er fornøden interesse for disse ønskes 
afholdelse i februar 2018. 

 Jægerrådet: HH omtalte forskellige ting.  
Forsikring for hjælpere: Ulykkesforsikring tegnes. HH aftaler med Miikala (DJ), der arbejder med 
forsikring. 

    Skydeveste: Model Seeland. Sort tekst: ”Banevagt + Jægeren og Lystfiskeren”. Ansvarlige: HH og IK.  
 
4. Nyt fra udvalgene og revidering af disse. 

     Flugtskydningsudvalget 
 Skydningerne på hjemmesiden skal rettes: Tovholder Kai Hvolgaard: 
 Flugtskydningsudvalget indkaldes til møde (KH). 

Banevagt Skyde veste, Skjorter ensfarvet til udvalgsmedlemmer med logo (Hjallerup Jagtforening) samt 
en reklame. Der arbejdes på en løsning. Ansvarlige: HH og IK. 

     Bueudvalget: Indlæg ved Flemming: flemming1729@Gmail.com Tlf. 23264267. 
1. Der er søgt om - og modtaget tilsagn om tilskud til 3D dyr – vi får max 50% af beløbet i tilskud. 
2. Bedre tilknytning til Hjallerup Jagtforening. Flemming har givet tilsagn om at være bindeled mellem 
 bueafdelingen og HJ’s bestyrelse.  
3. Nye bestyrelsesmedlemmer i bueafdelingen: Christian Larsen og Thomas Tilsted. 
4. Der trænes onsdage kl.18:30 til mørkning samt søndage kl. 10 til 12. Er tilføjet på kalender. 
5. 7/5 Kampen om Guldhornet skydning og 46 deltagere. Er på kalender 
6.  Forslag fra Flemming om at arrangere et fælles skydearrangement, hvor alle dels viser evnerne i 

skydning med hagl og dels i bueskydning. Forslaget vendes i begge bestyrelser.  
7.  Hundeafdeling mener, at bortkomne pile er et problem. 

   Jagtudvalget 
 Ansøgninger rågeregulering er godkendt. Kai og Ib fordeler tider.  
     Fællesjagterne er oplyst på hjemmesiden. Ansvarlig: Ib Knøsen. 

Hygiejne kursus – specielt med jagtrelateret indhold – til afholdelse i april 2018 (nærmeste mulighed p.t. 
er i Veggerby ca. 500kr). Kai Hvolgaard arrangerer kursus i HJ hvis tilstrækkelig interesse.  

     Hundeudvalget:  Er startet med ca. 30 kursister.  

     Nyjægerudvalget. OK. 2 jagter er planlagt. 

     Hus- og pladsudvalget:   
 Hævning af vej ved container. Ansvarlig: Bent. Er ok  ????? Er det rigtigt? 
     Overdækning af containere Bent: Tegner og indhenter priser (hvornår????). 

     Jagthornsudvalget ligger stille. Til efteråret: Jørgen Olsen. 

     
Riffeludvalg. P.t. ikke eksisterende. 

Carsten Aaen Undersøger om der er muligheder og taler med Lars Jensen. 

 Tirsdagsklubben : 
1. Fra tirsdagsklubben er der forslag om at lave en tilbygning til bagdue-huset.  
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Forslaget indebærer, at der indbygges en lift til isætning af paller, så håndteringen af kasserne med duer 
gøres væsentlig smartere. Estimeret budget for projektet er anslået til ca. DKK  25.000.  
AS har lavet en principtegning, der anskueliggør projektet. 

 Forslaget drøftedes og blev vedtaget i bestyrelsen.  
2. Der mangler frivilligt mandskab, hvis alle opgaver skal varetages - ellers må vi prioritere i opgavelisten.  

Vi laver opslag på hjemmesiden (aktivitet og nyheder) og opfordrer medlemmer til at tilmelde sig. 
 
5. Hjemmesiden: 
    Orientering fra mødet med Preben jagt2017@stofanet.dk  vedr. muligheder for hjemmeside. 
  Vi vælger at prøve løsningen ”Hjallerup Info”. 
 Udvalgsformændene sender e-mail til Preben med info om egne aktiviteter. 
 
6. Fremtidige aktiviteter: 
 Trofæaften i HJ 27-4-2017. 
 Kredsskydning 27-5-2017.     
 Foreningsmesterskab flugtskydning 24-6-2017 (lørdag). 
    Kommune mesterskab flugtskydning 12-8-2017 (afholdes i HJ). 
    Kredsskydning – afslutning 4-8-2017 
 BDO 23-8-2017. 
 Vendelbo Cup 8-9-2017. 
 
7. Økonomi: Indestående på bankkonto ca. DKK 435.000. 

Nyt regnskabssystem ikke vedtaget. Der kigges på rigtige bogholderisystemer - ikke Excel regneark.  
P.t. står valget mellem: 
- E-conomics. On-line system, der opbevares på server hos udbyder og kan tilgås fra enhver PC, hvis 
man har nødvendige koder til at logge ind. Årlig abonnement ca. DKK 2.500. 
PM kan starte systemet op, da han arbejder med tilsvarende system til daglig. 
- C5-Light, der er en løsning, der ligger fast på 1 PC, og kun kan betjenes herfra. Anskaffelsespris ser ud 
til at ligge på et engangsbeløb på ca. DKK 1.000. Ingen (??) til rådighed indgående kendskab til 
systemet.  

 
8. Kommende bestyrelsesmøder aftaltes til: 8/6, 10/8, 14/9, 16/11 samt 14/12. 
 
9. Eventuelt. 
Intet til punktet. 
 
 
_________________            ________________                             _______________ 
Henrik Hansen                                Bent Christensen Kai Hvolgaard 
 
_________________                           ________________                             _______________   
Peter Møller Ib Knøsen Anders Skou 
 
_________________ 
Jørn Nielsen     
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