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1. Status i forbindelse med COVID-19  
Foreningen afholder de aktiviteter som kan lade sig gøre, under gældende 
restriktioner.  

2. Nyt fra Jægerrådet 
Der har været afholdt møde i jægerrådet, hvor der var fokus på fremtiden i DJ og 
hvorledes DJ skal være mere synlig i offentligheden, derudover var der fokus på, 
hvordan DJ skal behandle medlemstilgang og aktiviteter i forbundet, samt 
projekter der kan påvirke vores vildts levevilkår.      

3. Nyt fra udvalgene:  
 

3.1 Flugtskydningsudvalget  
Salg af ammunition og godkendelse af medarbejder. 
Fremtidig skal Kai, Ib og Henrik L. kunne sælge ammunition.  
 
Projektet vedr. sportingbanen skal beskrives og ansøges så hurtigt som muligt – 
ansøgningsfrist er ultimo august.  
Christian og Henrik H. sætter sig sammen og ser på opgaven.  
 
Der skal afholdes DM for holdskydning 6, 7 og 8 august.  
 
Det bliver på et tidspunkt nødvendigt at gøre krav om miljøpatroner på 
flugtskydningsbanen – bestyrelsen følger situationen tæt.   
 
Flugtskydningsbanen er blevet miljøgodkendt på ny.  
 

Der afholdes kommunemesterskab i flugtskydning, arrangementet afholdes 
her i Hjallerup.  
 

3.2 Bueudvalget  
Ikke noget at berette.  
 

3.3 Jagtudvalget  
D. 16 maj afholdt bukkepral i Hjallerup Jagtcenter.  
Der blev skudt 3 bukke på foreningens jagtarealer.  
 

3.4 Hundeudvalget  
Hundeudvalget efterspørger oprensning af brinken i vores sø – når terrænet er 
bærbart, bestilles der er rendegraver som kan udføre opgaven. 
Hundeudvalget efterspørger et skab til opbevaring af materialer – der sørger 
Christian for.  
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3.5 Nyjægerudvalget   
Der opstartes jagttegnsundervisning i uge 21.  
 
 

3.6 Tirsdagsholdet  
Ib efterspørger nye magnetopsamler – Tirsdagsholdet sørger for dette. 
 
Bestyrelsen har søgt om midler til ny græsslåmaskine – vi afventer afgørelsen.  
 
Der er blevet efterspurgt en afdækningsplade ved højreduerne, således der ikke 
flyver stumper fra spidsduerne over til de personer som venter på, at skyde ved 
højreduerne.  

 

3.7 Hjemmesideudvalget  
Vi søger nye medlemmer til udvalget.  

 

3.8 Sponsorudvalget  
Der skal afholdes møde i udvalget, således der kan komme aktivitet omkring 
sponsorer.   

4. Fremtidige aktiviteter:  
 

4.1 Generalforsamling  
Afholdes d. 10 juni, med tilmelding.  
Der kan deltage 40 personer ud over bestyrelsen – hjemmesideudvalget opretter 
tilmelding på hjemmesiden.  
Der serveres ikke mad til generalforsamlingen.  
 
På valg er: 
Kai Hvolgaard 
Ib Knøsen  
Henrik Hansen  
Ole Møller  
 

5. Økonomi  
Der står pr. 2021-05-20, 476.555 DKK på foreningens konto.  
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6. evt.  
 
Det er vigtig at når der skal bookes tid i kalenderen, skal dette aftales Kai, 
således det ikke opstår dobbelt bookning.  
 
 
 
 
 
 


