
Referat fra Generalforsamling d. 13 februar 

Onsdag den 13. februar samlede jægere fra hele området til generalforsamling i Hjallerup Jagtforening. 
Mange for at høre lidt om årets gang i foreningen, og de mere erfarne for at få del i Bodil buffet.  

Eskil, mangeårig dirigent, blev igen valgt til at styre slagtes gang og han kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

Formanden indledet mødet med et minuts tavshed for at mindes de jagtkammerater der ikke længere er 
iblandt os.  

Og, så kunne Henrik Hansen som formand ellers berette om en forening i god gænge. Der er investeret 
mange penge og arbejdstimer i skydeanlægget. Faktisk er der brugt tæt på 570.000,- på nye maskiner og 
huse til maskinerne.  

Det har betydet, at der kommer mange og skyder, og ikke mindst, at klubbens egne skytter får trænet meget. 
Det er værd at bemærke, at Hjallerup Jagtforening stiller med et ungdomshold der klarer sig ganske godt til 
konkurrencer, men mangler sponsorer.  

Der bliver i løbet af året afholdt flere mesterskaber i Hjallerup, blandt andet DM for hold og 
Militærmesterskab. Til begge mesterskaber kan der bruges frivillige.  

Hundeudvalget leverer fremgang og er meget populært. Bueafdelingen har holdt mange aktiviteter og 
stedfortrædende formand Thomas Kirkebæk, kunne berette et udvalg i god gænge.  

Der er to hold til jagttegnsundervisning.  

Sluttelig rettede formanden en stor tak til Christian Nørgaard for hans indsats, især i forbindelse med 
renovering af skydebanerne. Som en påskønnelse modtog Christian Fiduspokalen.  

Bodil Hvolgaard som året igennem serviceres en masse aktiviteter med forplejning, blomster etc. I klubhuset 
modtog også formandens tak.  

Både formandens beretning og kasserers regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Dog var der ønske 
om, at regnskabet blev uddelt lidt før generalforsamlingen.  

Ib Knøsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Ib er godt kendt for hans initiativ med nyjægerjagter, og fik stor 
applaus. Preben Andreasen og Henrik Løcke blev suppleanter.  

Aftenen sluttede med lodtrækning om jagter, amerikansk lotteri og Bodils Store Buffet. Imens der blev spist 
blev der udvekslet mere eller mindre sandfærdige jagthistorier og hygget på tværs af interesser.  

  


