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1. Referat fra sidst 
Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden  

2. Orientering fra formanden 

2.1 Tur til Jagtens hus d. 21-04-2018 

Turen er desværre aflyst grundet manglende tilmelding 

2.2 Flytning/aflysning af bestyrelsesmødet d. 24-05-2018 
Mødet er aflyst. 

2.3 Kredsmøde d. 03-03-2018 
Hjallerup Jagtforening deltog på mødet, der var ikke noget at referere 

2.4 Persondataloven 
Der er kommet nye regler vedr. persondataloven, der skal i foreningen tages 

hånd om dette. Foreningen holder sig løbende orienteret.  

Foreningens data ligger på DJ database, og det er DJ som har ansvaret for 

beskyttelse mv.  

2.5 Sponsorudvalg  
Der oprettes et sponsorudvalg, formanden bliver Erik Madsen  
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3 Nyt fra udvalgene 

3.1 Flugtskydningsudvalget  
Der er afholdt skærtorsdagsskydning, der var mange deltagene. 

Sæsonen er opstartet med flugtskydning om mandagen   

3.2 Bueudvalget  
Der er generalforsamling i bueudvalget søndag d. 08-04-2018 

3.3 Jagtudvalget  
Jagtarealerne gøres klar til kommende bukkejagt, der er 3 jagtstiger som 

udskiftes til nye. 

Alle bukkepladser er solgt.  

3.4 Hundeudvalget  
Der er opstart af træning d. 10-04-2018 

3.5 Nyjægerudvalget 
Der er ansøgt om 2 nye geværer, og der afventes svar tilbage fra leverandørerne 

3.6 Hus og pladsudvalg et 
Det ugentlige arbejder forløber planmæssigt. 

Der arbejdes på ny metode for opsamling af haglskåle. 

3.7 Jagthornsudvalget  
Der er intet nyt at berette  

 

4 Renovering af flugtskydningsbanen 
Bygningsudvalget har indsendt tegninger med henblik på byggetilladelse, der 

indhentes snarest tilbud fra entreprenører 

 

5 Kommende aktiviteter 
Foreningsmesterskab d. 30-06-2018. 

Frivillig jagtprøve d. 14-04-2018. 

 

6 Økonomi  
Kontoudskrifter blev gennemgået, uden kommentarer.  

Der står pr. 05-04-2018, DKK 594.000,00 
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7 Fravigelse fra bestyrelsesmødereferat af d. 11-01-2018 pkt. 8.1 
 Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at jagtudvalget fraviger bestyrelsens 

beslutning jf. bestyrelsesmødereferatet d. 11-01-2018 pkt. 8.1. Der er truffet 

beslutning om, at udvalgsmedlemmer skal være aktive i udvalgets 

aktivitetsområde. 

 Bestyrelsen beder jagtudvalget om at følge omtalte beslutning. 

 

8 Evt. 
Der afholdes bukkepral i foreningen d. 16-05-2018 kl. 08:00, paraden afholdes kl. 

09:30 

 

 


