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1. Status i forbindelse med COVID-19  
Situationen virker efterhånden ”normaliseret”, dog følges myndighedernes 
anbefalinger fortsat.  

2. Forsikringer – tirsdagsholdet 
Vi har undersøgt emnet i forhold til forsikringerne ved jægerforbundet, og 
tirsdagsholdet er dækket når de udfører arbejde for foreningen – forsikringen 
kræver dog, at medlemmer igangsættes med arbejder af et bestyrelsesmedlem 
fra foreningen.  

3. Nyt fra udvalgene:  
 

3.1 Flugtskydningsudvalget  
Siden sidste møde har der været afholdt foreningsmesterskab og foreningen har 
deltaget i kommunemesterskabet, dette med stor succes.  
 

3.2 Bueudvalget  
Der er dannet et nyt udvalg – den nye formand er Ole Møller Pedersen.  
 
Bueudvalget har afholdt kredsmesterskab med deltagelse af 45 personer. 
 
De dage huset er udlejet, kan det i særlige tilfælde være muligt at anvende 3D 
banen for træning – Ole vil melde disse tilfælde ud på Facebook siden for 
buejægerne.  
   
Der er afholdt jagt med bue efter kronkalv – der er indtil nu ikke nedlagt vildt på 
disse jagter.  
 

3.3 Jagtudvalget  
Der er ikke noget at berette. 
 

3.4 Hundeudvalget  
Det er ikke noget at berette.  
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3.5 Nyjægerudvalget   
Der har været afholdt haglskydeprøve, med deltagelse af 58 personer – 
beståelsesprocent på 72% 
 
Annoncering af jagttegnsundervisning – det blev aftalt at der skal annonceres på 
hjemmesiden, Facebook og i jæger.  
 
Der er planlagt en nyjægerjagt d. 2020-10-17. 
 

3.6 Tirsdagsholdet  
Rengøring af huset – Ib følger op. 
 
Der skal afholdes indvielse af det nye træningscenter for gravsøgende hunde – 
Christian og Kai har teten.  
Indvielsen afholdes d. 2020-10-25 kl. 14:00 – flugtskydningen optil, skal afsluttes 
kl. 13:00. 

 

3.7 Hjemmesideudvalget  
Organisationer og oplysningerne om disse på vores hjemmeside skal opdateres 
 
Efterskrift 
Ved udtalelsen ”organisationer”, menes der udvalg i Hjallerup Jagtforening. 
Der blev på mødet præciseret, at hver formand for de respektive udvalg, orientere 
sig på foreningens hjemmeside og undersøger om udvalgsmedlemmerne 
stemmer overens med de faktuelle forhold – såfremt det ikke stemmer overens, 
skal de korrigerede oplysninger sendes til hjemmesideudvalget, således 
hjemmesiden kan blive opdateret.  
 

3.8 Sponsorudvalget 
Der skal indkaldes til møde i udvalget – Carsten sørger for indkaldelsen. 
Erik Madsen, Carsten, Henrik H. og Christian skal deltage. 
 
 

4. Fremtidige aktiviteter:  
 

4.1 DM for hunde  
Hjallerup Jagtforening skal afholde DM for hunde, dette foregår d. 11 oktober. 
 
Der efterspørges hjælpere til dagen. 
 
Grundet COVID-19 og forsamlingsstørrelsen er det nødvendigt at dele 
arrangementet i to lokationer, hvorfor der skal findes ekstra mange hjælpere. 
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5. Græsslåmaskine  
Henrik Løcke og Christian Nørgaard skulle fra sidste bestyrelsesmøde 
undersøge, hvilke maskiner der kunne være interessante og hvilke prisleje de 
ligger i – der ligger en pris for en Husqvarna og en Hustler, begge til ca. 
40.000 DKK alt inkl.  
Det blev besluttet, at afvente til næste sæson.  

5. Økonomi  
Kontoudskrifter blev gennemgået, uden kommentarer. 
Der står pr. 2020-09-10, DKK 520.000,00 

5.1 Budget  
Budgettet blev gennemgået og dette skal gøres fast på bestyrelsesmøderne 
fremadrettet.  

6. evt.  
 
 
 
 


