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1. Status i forbindelse med COVID-19  
Foreningen er åbnet så meget op som muligt, i forhold til myndighedernes 
retningslinjer. 
 
Der arbejdes på at åbne for klubhuset, dette kræver ekstra rengøring af 
eksempelvis toiletterne. Det aftales at det ene toilet lukkes af.  

2. Indkøb af nye geværer 
Status i henhold til aftale indgået på bestyrelsesmødet d. 2020-01-23 (Pkt. 5. 
Materiel i flugtskydningsudvalget)   
 
Der har været en misforståelse i kommunikationen og der er derfor blevet købt 3 
geværer, i stedet for de 2 geværer som aftalt. 
 
Efter dialog på bestyrelsesmødet, blev det aftalt, at det 3. gevær også kunne 
bevilges, da der er et behov for 3 geværer. 
Bestyrelsen er enige om, at misforståelser i kommunikationen fremadrettet skal 
undgås.  
 

3. Nyt fra udvalgene:  

3.1 Flugtskydningsudvalget  
Betaling af duer, medlem/ikke medlem af Hjallerup Jagtforening – opfølgning fra 
møde i flugtskydningsudvalget d. 2020-03-02. 
 
Prisreguleringen af duerne afventer til senere, dette grundet hele situationen 
efter COVID-19. Flugtskydningsudvalget kommer på et senere tidspunkt med en 
indstilling, som behandles af bestyrelsen og en eventuel stigning offentliggøres 
generalforsamlingen. 
 

3.2 Bueudvalget  
Intet at berette.  

3.3 Jagtudvalget  
Der er kommet mange nye tilmeldinger til efterårets jagter. 
Alle bukkepladser blev solgt inden 16/5. 
 

3.4 Hundeudvalget  
Status vedr. træningsanlæg for gravsøgende hunde. 
Der er ansøgt om tilskud ved jægerforbundet og her afventer vi en 
tilbagemelding.  
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3.5 Nyjægerudvalget  
Jagttegnsundervisning i fremtiden vil Henrik Hansen gerne stå for, Martin 
(nuværende underviser) vil gerne være standby til et ekstra hold, hvis dette 
skulle blive nødvendigt.  
 

3.6 Tirsdagsholdet  
Rengøring af huset – Ib indhenter nye tilbud og sender det rundt til bestyrelsen 
pr. mail. 
Bestyrelsen bevilger op til 800 DKK for rengøring pr. gang – hvilket ca. er en gang 
pr. måned. Ligger prisen herunder, sættes rengøringen i gang ASAP.  

3.7 Hjemmesideudvalget  
Intet at berette.  

3.8 Sponsorudvalget 
Der indkaldes til møde i udvalget. 
Erik Madsen er formand for udvalget, men mangler retningslinjer – bestyrelsen 
stiller med Carsten, Christian og Henrik H til et procesmøde, hvorpå det videre 
forløb kan aftales nærmere.  
 

4. Fremtidige aktiviteter:  

4.1 DM for militæret  
Arrangementet er aflyst til den oprindelige dato, det kan eventuelt afholdes 
senere.  

4.2 DM i flugtskydning august 2020  
Arrangementet er aflyst. 

4.3 Foreningsmesterskab i flugtskydning  
Foreningsmesterskabet afholdes fortsat d. 20 juni  
 

4.4 DM for hunde  
Hjallerup Jagtforening skal afholde DM for hunde, dette foregår d. 11 oktober. 
Der efterspørges hjælpere til dagen – der kan tages kontakt til Kai Hvolgaard. 
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5. Økonomi  
Kontoudskrifter blev gennemgået, uden kommentarer. 
Der står pr. 2020-06-02, DKK 481.000,00 

5.1 Budget  
Det blev aftalt, at gennemgangen af budget først tages op på det kommende 
bestyrelsesmøde.  
Carsten opdaterer budget, og sender det ud til bestyrelsen sammen med næste 
dagsorden.   

6. evt.  

6.1 Græsslåmaskine  
Henrik Løcke og Christian Nørgaard undersøger hvilke maskiner der kunne 
være interessante og hvilke prisleje de ligger i, dette til næste 
bestyrelsesmøde.  
 
 
 
 


