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1. Orientering fra formanden  

1.1 Jagttegnsundersvisning 2019  
Der er i år god tilslutning af jagttegnaspiranter, således har det været aktuelt at 
oprette to undervisningshold.  
 

1.2 Jægerrådet 
Der blev afholdt en kort orientering, omkring det sidste møde i jægerrådet.   

2. Sponsorudvalget 
Henrik kontakter Erik Madsen, således de i samarbejde kan planlægge det videre 
forløb.  
 
Sponsorstørrelser i forhold til skilte på sponsorvæggen, foreslås at blive fastsat til 
følgende: 
1 år – 2.500 DKK 
5 år – 10.000 DKK 

3. Nyt fra udvalgene:  

3.1 Flugtskydningsudvalget  
D. 22-12-2019 afholdes der juleskydning i Hjallerup Jagtcenter – arrangementet 
er åben for alle, og varer fra kl. 10:00 – 12:00. 
 
For de fremtidige forhold i flugtskydningsudvalget, er der blevet truffet 
beslutning om, at hvis man ønsker at skyde flugtskydning i Hjallerup Jagtcenter 
og samtidig ikke er medlem af foreningen, vil der blive krævet en ekstrabetaling 
for brug af foreningens faciliteter mv.  
 

3.2 Bueudvalget  
Bueudvalget overgår til den nye aftale vedr. regnskab mv., den henvises til de 
aftaler der er refereret i de forudgående referater. 

3.3 Jagtudvalget  
Jagtudvalgets sammensætning og afholdelse af jagterne, tages op til revision 
efter denne sæson.   

3.3.1 Mårhund  
Hjallerup Jagtforening opfordre fortsat alle medlemmer til at deltage i 
reguleringen af mårhunde.  

  



Referat - Bestyrelsesmøde d. 12.12.2019 kl. 18.00
     
     
  

 

3.4 Hundeudvalget  
For de fremtidige forhold i hundeudvalget, er der blevet truffet beslutning om, at 
hvis man ønsker at træne hund i Hjallerup Jagtcenter og samtidig ikke er medlem 
af foreningen, vil der blive krævet en ekstrabetaling for brug af foreningens 
faciliteter mv.  

3.4.1 Rævetræning  
Der er af jægerforbundet blevet bevilget en bane, til træning af gravsøgende 
hunde.  

3.5 Nyjægerudvalget  
Der er blevet afholdt 2 nyjægerjagter med stor succes, og der er nedlagt vildt på 
begge jagter.   

3.6 Tirsdagsholdet  
Tirsdagsholdet holder vinterpause.  
 

3.7 Hjemmesideudvalget  
Preben efterspørger en eller to medhjælpere til udvalget, således han ikke sidder 
med alle opgaverne alene, derudover ses der samtidig en fordel i, at kunne 
supplere hinanden i givne situationer.  

 

4. Vedligehold af hus, udstyr og arealer (budget) 
Nye punkter til budgettet: 

• Plæneklipper  

• Maling af huset 
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5. Fremtidige aktiviteter:  

5.1 DM i flugtskydning august 2020, planlægning, hjælpere etc  
Der skal allerede nu søges medhjælpere til arrangementet 

5.2 Generalforsamling 2020  
Rævepokalen – Bent Christensen, for første skudte ræv 

 

5.2.1 Bestyrelsesmedlemmer på valg:  
Christian Nørgaard - Genopstiller 

Carsten Aaen - Genopstiller 

Michael Chemnitz – Genopstiller 
 

6. Økonomi  
Kontoudskrifterne blev gennemgået, uden kommentarer.  
Der står pr. 05-12-2019, 605.000,00 DKK 
 

7. evt.  

7.1 Mobilepay  
Der er blevet oprettet et nyt nummer til mobilepay, dette som mobilpay 
erhverv.   
 
 
 
 
 


