
   

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 8 juni 2017 kl. 19:00  

 
 
Deltagere: Henrik Hansen, Bent Christensen, Kaj Hvolgaard, Peter Møller, Anders Skou, Jørn Nielsen, 
Christian Nørgaard og Ib Knøsen. 
Afbud fra: Carsten Aaen.  
 
1. Referat fra sidst til godkendelse: Rettet og genudsendt. 

2. Orientering fra formanden: 
Regler for igangsætning af arrangementer blev repeteret. Specielt vigtigt, at der gives varsel i god tid til 
de personer, der skal sørge for arrangementernes afholdelse. 

 Repræsentantskabsmøde havde karakter af et ”hyggemøde”. Ikke noget som helst vigtigt på tapetet. 
 Næste større emne er forhandlinger om jagttider 
 Forvaltningsplaner for dåvildt i Østvendsyssel: Jagttid for dåvildt forhandles p.t. 
 Skydeveste er ved at blive fremstillet/påtrykt. 
 Veste til hundetrænere er forsinkede - forventes klar til september 2017. 

Skrivelse om rågeregulering fra Brønderslev kommune. Emnet diskuteres i jagtudvalget – herunder vores 
strategi for fremtidige reguleringer, hvis vi skal deltage. 

3. Nyt fra udvalgene og revidering af disse. 
  Flugtskydningsudvalget: 
 Der afholdes kursus for instruktører til haglskydeprøven d. 22. juni. Der er tilmeldt 10 - 12 deltagere. 

Skydning om klubmesterskab afholdes d. 24-6-2017. Hjælpere: Ib, Henrik, dagens kasserer Christian, 
Torsten og Andy. 

  Bueudvalget: Intet nyt. 

  Jagtudvalget: 
Arbejdsdage: Der var ”arbejdsdag før bukkejagt”. 3 gangbroer er udlagt på Lykkegard og på Milbakken 
udlægges 2 over grøfter i pilene inden jagten starter i oktober.  
Der er 18 betalende deltagere til fællesjagterne. 

  Hundeudvalget: Ca. 30 kursister deltager. Der er afslutning 20/6. 

  Nyjægerudvalget: Intet nyt. 

  Hus og pladsudvalget: 
Overdækning af containere: Ib meddeler dato for hævning af containere. Morten sørger for alarm slås fra, 
og Anders afbryder elforsyningen.  
Jørgen Munkholt kontaktes, så der kan komme gang i sagen om overdækning af containerne. 

 Tirsdagsholdet er et særskilt udvalg. 

  Jagthornsudvalget: Jørn kontaktes af formanden (HH). 

4. Hjemmesiden:  
Inden bestyrelsesmødet orienterede Preben Andreasen om de muligheder vi kan få via Hjallerup 
Samvirkes løsning.  
Alle udvalg kan vælge en daglig redaktør, som får begrænset adgang til hjemmesiden. 

5. Renovering af flugtskydningsbanen: 
Fliser ved trapbanen skal omlægges. Der indhentes håndværkertilbud (KH) – der undersøges samtidig, 
om vi kan få tilskud nogen steder fra. 
Nye maskiner / Renovering af belægninger og skydehusene. Der arrangeres en tur til Hvorup for at finde 
ud af, om de har nogle fiduser, vi kan lære af. 
Vi tager efterfølgede stilling til, hvad der skal gøres hos os – og i hvilken takt det skal ske. 
Ideen om hæve-/sænkebordet til skydehuset ved bagduerne fortsætter 
Ansøgning og tilbud: Deadline er 1.september. 

6. Fremtidige aktiviteter: 
 Der afholdes klubmesterskab i flugtskydning lørdag d. 24/6. 
 Kommunemesterskab i flugtskydning afholdes på HJ’s baner d. 12/8. 



   

 
DM for hunde afholdes 15/10-2017 med HJ som vært for arrangementet. Vores deltagelse planlægges på 
næste bestyrelsesmøde.   

7. Økonomi: Indestående i bank ca. DKK 423.000. 
Nyt regnskab system: Vi afventer om det regnskabssystem, der følger med Hjallerup Samvirkes 
hjemmeside, kan bruges af os, inden vi tager stilling. 

 
8. Evt:  
 Deltagelse i DGI i Aalborg til DKK 40/time fandtes ikke interessant. 
 
Næste bestyrelsesmøde er: 10. august 2017 kl. 19:00. 
 
 
Referent: Peter Møller/Anders Skou. 
 
 
_________________            ________________                             _______________ 
Henrik Hansen                                Bent Christensen Kai Hvolgaard 
 
_________________                           ________________                             _______________   
Peter Møller Ib Knøsen Anders Skou 
 
_________________ 
Jørn Nielsen     
 
 


