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1. Status i forbindelse med COVID-19  
Oplysning indtil nu har der været udlejning til grupper på 5 efter reglerne om forsamlingsforbud 
nu har man sat forsamlinger op til 25 udendørs. 

2. Nyt fra Jægerrådet 
Ingen møder - næste møde 12 maj i Brønderslev gæstetaler Niels 
Søndergaard fra DJ.  Repr. møde dato?  Kredsmøde dato? det meste er jo 
lukket ned indtil vi ved noget mere. 

3. Nyt fra udvalgene:  
 

3.1 Flugtskydningsudvalget  
Sportingbanen trækker tænder hvis vi bare går i gang, vi er enige om at I 
skal samle en gruppe for at få lavet en ordentlig projektbeskrivelse. Så det 
betyder sikkert at vi bruger sæsonen her til at få lavet ansøgninger og 
projektbeskrivelse det betyder at projektet bliver undersøgt nærmere. 

Kai melder ud at han vil drosle ned på hans engagementer og gerne vil aflastes i forbindelse med 
flugtskydning kalender og så videre. Henrik Løcke meldte sig til flugtskydningsdelen. Henrik Hansen meldte 
sig til kalender og banedelen. 

3.2 Bueudvalget  
Starter aktiviteterne på søndag der beskæres i det sociale pga. Corona situationen buernes 
kursusdel vil blive lavet virtuelt og den praktiske vil blive afviklet udendørs.  
 

3.3 Jagtudvalget  
Nyjægerjagter afvikles i starten af november og der bliver kun en. Jagtudvalget har møde i 
denne uge, så bliver der lagt nogle datoer ud efterfølgende. 
 

3.4 Hundeudvalget  
Indtægter ca. 11500kr fra gravhundeafdelingen køres ind under fanen. Der 
er trænerne Bjarne, Per, Morten. 
 

3.5 Nyjægerudvalget   
Hvordan fastholder vi vores hjælpere og det er ikke kun i denne afdeling. 
Henrik lover at det kommer i gang så hurtigt som muligt, måske med 
længere kursustider. 
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3.6 Tirsdagsholdet  
Starter sammen med flugtskydningen midt i marts. Bladsiden tager Henrik Hansen sig af. 

3.7 Hjemmesideudvalget  
Intet nyt 

4. Fremtidige aktiviteter:  
Generalforsamling – afventer mulighed for at forsamles. 

5. Økonomi  
På bogen 577000 kr. 

6. evt.  
Militærskydning 16-17 juni og DM for hold 8 august for dansk 
flugtskydnings forbund og vi skal bruge folk til begge dele. 
 
Referent og mødeleder 
Christian Nørgaard 
 
 
 
 
 


