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1. Orientering fra formanden  

1.1 Jagttegnsundersvisning 2019  
Der er nu åbent for tilmelding for jagttegnsundervisning på foreningens 
hjemmeside – der ses allerede flere tilmeldte.   

1.2 Drøftelse af medlems opførsel  
Der har været en uheldig episode på Kærsgård Engvej, hvor en nabo til 
foreningen blev antastet, af en person der havde været i foreningen.  
Vi har beroliget naboen og der er fokus på dette fremadrettet.  

1.3 Løsgående hunde 
Der opleves flere løsgående hunde på foreningens arealer – der skal hænges 
skilte op, hvor der opfordres til at holde hunden i snor, når der ikke trænes med 
hunden, derudover skal hunde altid holdes under opsyn.  
 

1.4 Sponsorater  
Erik Madsen forbereder forskellige forslag, Henrik indkalder til sponsormøde. 
På dagens bestyrelsesmøde, var der forslag om ophængning af skilte fra 
sponsorer på forenings arealer, ligeledes kan der komme reklamer på 
hjemmesiden. Der var forslag fremme om reklamer på instruktørvestene.  
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2. Nyt fra udvalgene:  

2.1 Flugtskydningsudvalget  
2.1.1 Sportingbanen  
Der ses ikke nok skytter til vores sportingsskydning, fremadrettet bliver banen 
opstillet i mindre grad. 
 
2.1.2 Nyjægere og jagttegnselever 
Der aftales faste dage for skydning for nyjægere og jagttegnselever. 
Preben bedes booke i kalenderen snarest, Henrik aftaler nærmere Preben.  
 
2.1.3 Spilleregler for holdskydning 
Flugtskydningsudvalget udarbejder nogle ”spilleregler” (de 10 bud) for at skyde 
på hold, der repræsentere Hjallerup Jagtforening, der skal evt. findes holdledere 
for hvert hold.  

2.2 Bueudvalget  
Ingen nye punkter. 

2.3 Jagtudvalget  
2.3.1 Tilmeldinger til jagterne 
Der er på nuværende tidspunkt 17 tilmeldte. 
 
 
 
2.3.2 Mårhunde   
Foreningens medlemmer opfordres til at holde sig orienteret om mårhundens 
udvikling, og følge facebooksiden ”Mårhund Nordjylland”. 
Bestyrelsen har ønske om, at der oprettes et mårhundeudvalg – medlemmer i 
foreningen, opfordres til at kontakte bestyrelsen, hvis man har interesse i, at 
være med til at starte et udvalg.  
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2.4 Hundeudvalget  
Der er vedtaget, at der opsættes bane for rævetræning – der er ansøgt om 
økonomisk støtte. 
Der er afholdt separat møde om emnet d. 2019-09-11 – referat fra mødet, ses 
nedenstående. 
Note: Hvor der skrives ”gravhunde”, menes der ”gravsøgende hunde” 
 
”Deltagere i mødet om anlæg af træningsbane for gravhunde : 
Steen Larsen 
Bjørn Kjelgaard 
Niels Stougaard 
Kurt Thomsen 
Kai Hvolgaard 
Christian Nørgaard 
 
Møde om anlæg af træningsbane for gravhunde. 
Der ligger fast at størrelsen på træningsanlægget kræver et areal på 6 x 6 meter plus det løse og at 
banen anlægges i det nordvestlige hjørne af jagtforeningens område. 
 
Tovholder omkring anlæg af pladsen. 
Kai arrangerer anlæg af træningspladsen med stabilgrus ( knust beton ) og evt tager stilling om der 
skal laves dræning på området og stianlæg ud til parkeringspladsen. 
 
Steen er kontaktperson til videreformidling af eventuelle spørgsmål om projektet. 
 
Til selve gravanlægget anvendes lærk som materiale ( leverandøren er savværket i Ørum ) Bjørn K. 
og Steen sørger for at bestille træ og Kurt T. henter det hjem og gir det en gang olie. 
 
Til projektet er der af Jagthundeudvalget søgt fra B-puljen  40-45000 kr 
Vi er enige om at der skal bruges instruktører de skal dog først uddannes og en sådan  uddannelse 
har en kostpris på ca 7000 kr 
John Gilbert kontaktes af Bjørn K. i denne forbindelse bl.a. for at have nogen til at hjælpe med 
igangsætning af træning. 
 
Til at klare igangsætningen økonomisk søges der som nævnt ovenfor ved DJ og Kreds1 
+ Hjallerup jagtforening. 
 
Der arbejdes for at få fat på folk til instruktøruddannelsen hen over den kommende sæson Bjørn, 
Kurt og Niels arbejder videre med sagen. 
 
For brugen af træningsanlægget vil der være en differencieret pris. 
For ikke medlemmer af DJ vil prisen være 75 kr 
For medlemmer af DJ en rabatpris på 50 kr 
 
Der bliver anlagt træningsbaner for gravhunde over hele landet. 
3 i Jylland  1 på Fyn  og 2 på Sjælland. 
 
Næste møde vil så snart pladsen er anlagt” 
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2.5 Nyjægerudvalget  
Der er planlagt 2 nyjægerjagter. 

2.6 Tirsdagsholdet  
Der er ønske om ny græsslåningsmaskine.  

3. Mødet i bueudvalget  
Der rykkes for en medlemsliste.  
Referat fra mødet i bueudvalget, ligges på hjemmesiden.  

4. Skydebanen  
Skydebanen er stort set meldt færdig, og banen blev officielt indviet d. 02-09-
2019. 

5. Fremtidige aktiviteter:  

5.1 DM i holdskydning, august 2020 
Der skal allerede nu opstartes planlægning af arrangementet. 
Frivillige hjælpere skal opsøges snarest muligt.   
Flugtskydningsudvalget har bolden. 

5.2 Generalforsamling 2020 
Næste generalforsamling afholdes d. 13-02-2020 

6. Økonomi  
Kontoudskrifter blev gennemgået, uden kommentarer.  
Der står pr. 12-09-2019, 571.000,00 DKK 
 

7. Evt. 
7.1 Udvalgsjagt  
Der er planlagt udvalgsjagt d. 11-01-2020 


