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Nu nærmer tiden sig hvor den herlige jagt på den røde forårs buk er slut. Det er mit håb at
mange af jer har haft nogle herlige oplevelser i dette forår.
I jagtforeningen har vi ikke ligget helt stille. Vi har fået aftaler med Munck Asfalt og
kommunen på plads, således at vi går i gang med at nedgrave en samletank på gårdspladsen.
Det betyder at alt spildevand opsamles på en miljørigtig og forsvarlig måde.
Aftalerne med Munck Asfalt betyder at vi kan forblive på JAGTgården så længe
asfaltfabrikken kan få forlænget deres miljøgodkendelse med Roskilde kommune. Denne
godkendelse forlænges normalt hvert tredje år.
Det var med stor ærgrelse at vi måtte aflyse vores tur til GEO center Møn. Der var
simpelthen ingen tilmeldinger.
Atter i år havde vi indskydning på Rye Gård. Et arrangement i det bedste solskinsvejr. Der
var i alt 23 skytter, men som tidligere år var de ikke alle fra RJF. I 2011 bliver
indskydningen den 1. maj så kom denne dag og vis de røde faner.
Den 12. juni blev der afholdt repræsentantskabsmøde i DJ. Det blev et møde hvor kreds 7
kom til at stå som ”klassens uartige dreng” fordi vi havde gjort vores hjemmearbejde
ordentligt. Kreds 7 havde konkrete og klare argumenter til de tiltage DJ ville gennemføre.
Noget kom kreds 7 igennem med andre ikke. Sådan er demokrati.
Når I ser jeres kontingent til DJ og RJF for 2011 vil I nok i første omgang sætte et
spørgsmålstegn ved om dette nu er rigtigt.
Ved RJF generalforsamling blev bestyrelsen ”punket” på at kontingentet havde været det
samme i ”hundrede år” derfor har bestyrelsen vedtaget administrativt at forhøje kontingentet
for 2011 da det ville tage for lang tid hvis det skulle vedtages på en generalforsamling.
Denne administrative beslutning kommer selvfølgelig på generalforsamlingen 2011. Som
senior medlem vil I se en stigning til DJ på 50,- kr, forslaget fra DJ var 166,- det var det DJ
kunne opnå, sådan er demokrati.
Endvidere blev et forslag om at ordinære medlemmer betaler 20,- kr til Jægernes naturfond
vedtaget.
Kære medlemmer, fortvivl ikke når I ser regningen, støt op om RJF og DJ så står vi bedst.
God sommer - Kjeld Vindberg.

Næstformand:
Niels C. Hansen
46424232
Kasserer:
Erik Jacobsen
46138222
Hundeudvalg:
John Ditlefsen
51202571
hundeudvalg@rjf.dk

Efterårsudflugt til
sporvejsmuseet

Kommende aktiviteter
Sommerfest

Lørdag den 30 juli har vi atter bedt en Slagtermester om at levere noget helt specielt lækket kød og pølser til
vores SOMMERFEST.
Vi tænder grillerne således at ”grilselv” starter kl. 1300.
Sædvanen tro er vejret godt. Så mød op på JAGTgården, tag gerne familie og venner med.

Efterårsudflugt

Efterårs turen går til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Det sker søndag den 26. september.
Vi kører i bus fra JAGTgården kl. 1000 og kører derefter til Skjoldenæsholm. Der vil nu være mulighed for at
se det skønne museum. Omkring kl. 1200 drager vi samlet med sporvogn ud i det grønne for at spise vores
medbragte madpakker. RJF tager drikkevarer med, men I må selv bære dem frem.Pris 100.- kr for voksne og
børn under 12 år 50,- kr. Tilmelding til formanden senest den 17. september.

Musik i gården

Dyreklinikken VIKING og FARVEHUSET på Helligkorsvej afholder det traditionsrige MUSIK I GÅRDEN
lørdag den 28. august. (1000 – 1400).Kom forbi denne dag og få et par hyggelige timer. RJF serverer nogle
fremragende Burgere. ØL vand og vi kan også købes.

Jægerbanko

Husk vores JÆGERBANKO der traditionen tro finder sted den første torsdag i december.

Yderligere informationer, se også
www.rjf.dk
www.jaegerne.dk
Foreningsmeddelelser i jæger
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