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

2. Orientering fra formanden 
Kort snak om den daglige gang i DJ. 

 

Der opstarter nyt jagttegnskursus hos Hjallerup Jagtforening i uge 46 – der er 

tilmeldt 33 kursister. 

3 Jagtudvalget 

3.1 Jagten på Lykkegaard – kontraktforlængelse 
Kontrakten for jagten skal fornys – Der stemmes for genforhandling. 

4 Nyjægerudvalget 
Den første nyjægerjagt er desværre blevet aflyst grundet manglende tilmelding.  

5 Renovering af flugtskydningsbanen 

5.1 Status fra bygningsudvalget 
Der er kontraheret med vores entreprenør og de indledende arbejder er 

opstartet.  

5.2 Belysning af flugtskydningsbanen 
Der var i bestyrelsen ikke stemning for belysning på flugtskydningsbanen. 

6 Bueudvalget  

6.1 Forslag til samarbejdsaftale   
Der er taget beslutning om, at bueudvalget skal afkræves leje på 300 kr. pr. 

medlem af Nordjyske Buejæger.  

Henrik laver en lejekontrakt med bueudvalget, derudover skal eventuelt skyldige 

beløb afkræves.    

7 Hjemmesiden  

7.1 Status vedr. hjemmesidens fremtid  
Der har været afstemning vedr. køb af ny hjemmeside – overslag ca. 15.000 kr. – 

der var flest stemmer i bestyrelsen for at købe en ny hjemmeside, uden om DJ.  
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8 Fremtidige aktiviteter 

8.1 Generalforsamling 
Dato for generalforsamlingen er d. 14-02-2018 

8.1.1 Bestyrelsesmedlemmer på valg  
Henrik Hansen 

Kai Hvolgaard 

Ib Knøsen – Genopstiller ikke 

Anders Skou 

8.1.2 Ærestildelinger 
Forslag medtages på næste bestyrelsesmøde.  

9 Økonomi  

9.1 Gennemgang af økonomi 
Kontoudskrifter blev gennemgået, uden kommentarer.  

Der står pr. 05-11-2018, DKK 706.000,00 

 

9.1 Drift- og vedligeholdelsesbudget  
Carsten har udarbejdet drift- og vedligeholdelsesbudget, med fokus på de 

kommende 15 år. 

Bestyrelsen kigger budgettet igennem og kommer med inputs på næste møde.  

  

10 Evt. 

10.1 Indsendelse af punkter i jægerbladet 
Der skal findes én ansvarlig for indsendelse af nye punkter/emner til jægerbladet.  

Christian Nørgaard vil gerne gøre det i en forsøgsperiode.  

 

10.2 Udvalgsjagt  
Der afholdes udvalgsjagt d. 19-01-2018 

 


