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

2 Orientering fra formanden 
Intet at bemærke 
 

3 Jagtudvalget 

3.1 Jagten på Lykkegaard 
Der er i øjeblikket tilmeldt 13 jægere på fællesjagten, og 12 jægere på 
bukkejagten 
 

3.2 Udvalgets sammensætning 
Jan Knudsen har forladt udvalget, samtidig er Peter Albertsen tiltrådt 
 

4 Nyjægerudvalget  
I sidste sæson oplevede nyjægerudvalget desværre at skulle afmelde alle 
planlagte jagter, grundet for få tilmeldinger – der arbejdes på nye tiltag som kan 
gøre det attraktivt at komme på nyjægerjagt, i Hjallerup Jagtforening  
 
 

5 Renovering af flugtskydningsbanen, status: 
Renoveringen er så godt som afsluttet, hvortil der er bred enighed om, at 
resultatet er blevet rigtig flot – der skal lyde en stor tak til alle involverede 

5.1 Sparnordfonden  
Sparnordfonden har bevilget et engangssponsorat på op til 15.000,- 
Bestyrelsen skal tilbagemelde hvilket emne der kan være aktuelt.  
 

5.2 Indvielse af den nye skydebane  
Flugtskydningsudvalget, medstøtte fra de øvrige udvalg, undersøger 
arrangementets indhold, samt fastlægger en dato for indvielsen 

5.3 Revisor erklæring ifm. tilbudsregnskab   
Erklæringen blev underskrevet af bestyrelsen 
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6 Bueudvalget  
Bueudvalget har efter deres udvalgsmøde givet den tilbagemelding, at 
fremadrettet vil de buejægere som ikke er medlem af Hjallerup Jagtforening, 
skulle betale et afstemt beløb for benyttelse af foreningens anlæg 

7 Hjemmesideudvalget 
Der er ønske om at hvert udvalg udpeger en PR ansvarlig/redaktør, for oplægning 
af de respektive udvalgs emner til hjemmesiden – denne skal samtidig 
koordinere i forhold til indskrivning af nye aktiviteter, i kalenderen på 
hjemmesiden    
 

8 Fremtidige aktiviteter  

8.1 Bukkepral  
Christian og Michael fra bestyrelsen, er valgt som tovholder for arrangementet 

8.2 Foreningsmesterskab 
Foreningsmesterskabet afholdes d. 22.06.2019. 
Kai er valgt som tovholder for arrangementet.  

9 Økonomi 

9.1 Gennemgang af økonomi 
Kontoudskrifter blev gennemgået, uden kommentarer.  
Der står pr. 10-04-2019, DKK 226.000,00 

10 Evt. 
 
 


