
 

 

Generalforsamling 

 
  
Langt ude ad Hjallerup Engvej ligger en af området største foreninger, Hjallerup 
Jagtforening. Den 15. februar holdt de generalforsamling med status for året der er gået 
og planer for fremtiden. På denne blæsende og kolde februar dag var der således samlet 
ca. 70 jægere i deres hyggelige klubhus.  
Ikke så snart var der valgt dirigent før formanden Henrik Hansen kunne tage fat på en 
længere beretning om året gang. I foreningen er der masser af aktivitet og medlemmerne 
havde klaret sig ganske godt i konkurrencer med andre klubber. Der var således vundet 
metal og pokaler i både lerdueskydning og bueskydning, og ikke mindst klubbens 
hundefolk havde klaret sig fint.  
Som en aktiv forening har der også været udfordringer, men takket være en lille loyal 
skare af hjælpere, så fungerer klubben i store træk som en velsmurt maskine.  
Også økonomisk går det ganske ok. Foreningens mangeårige kasserer Kai Hvolgaard 
kunne således fremlægge et regnskab med et udmærket plus. Ikke, at det skal give 
anledning til løssluppenhed, for foreningen havde allerede planer om investeringer i nye 
maskiner og andre ting til gavn for medlemmerne.  
Både aktivitetsmæssigt og økonomisk går det således godt for foreningen, der er en af de 
jagtforeninger i Danmark med det bredeste tilbud til medlemmerne. Det er f.eks. muligt at 
træne hund, skyde lerdue, skyde riffel, skyde med bue og pil, trutte i jagthorn og selv 
madlavning er på programmet med jævne mellemrum.  
Det store aktivitetsniveau betyder naturligvis også, at der skal nye kræfter til i bestyrelsen, 
og der blev valgt 3 nye medlemmer: Christian Nørgaard, Carsten Aaen og Michael 
Chemnitz. (billede af bestyrelse).  
En af de store ydere blev belønnet med Jæger forbundets aktivitetstegn. Stort tillykke til Ib 
Knøsen som har gjort et stort stykke arbejde for at hjælpe nye jægere. Det være sig både 
med skydning og med oplevelser på nyjægerjagter.  
Der var flere andre som blev nævnt og takket for indsatsen i det forløbne år. Men, ikke 
mindst de 2 damer Bodil Hvolgaard og Anette Hyldig fik en kæmpe hånd. De står ofte for 
forplejning i klubhuset til arrangementer og de står for en imponerende buffet hvert år til 
året generalforsamling.  

Efter indtagelsen af buffet var det tid at komme ud. I løbet af generalforsamlingen var der 

faldet 10-15 cm sne og det lignede begyndelsen på noget nyt – et nyt år i Hjallerup 

Jagtforening. 


