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Året går på hæld, og vi nærmere os slutningen på jagtsæsonen .
Vi har afholdt div. arrangementer i foreningen:
Fisketur, Riffelskydning, sommerfest og vores årlige julebankospil.
Samlet set må vi nok konstatere, at det ikke er alt, der er den store tilslutning
til.
Lidt kedeligt, at der ikke er større tilslutning.
Generalforsamlingen står for døren og hvis I vitterlig vil bevare Roskilde og
omegns jagtforening, så må I møde op.
Vi kommer til at mangle emner til bestyrelsen og pt. står vi på bar bund.
Går du og tænker på om det er dig, der skal være med til at videreføre
foreningen nogle år fremover så kom frem.

Nr. 3/2016

Efter julen har vi heldigvis en lille måned tilbage at jage i og vi kan måske
lige få løbet julefedtet af os.
Forsat knæk og bræk.
Glædelig jul og rigtig godt nytår.
Niels Hansen

Ordinær generalforsamling 9. Februar 2017

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling finder sted torsdag den 9. februar 2017 hos Strandjagtsforeningen,
Strandgade 16, 4000 Roskilde kl. 1900.
Dagsorden efter lovene.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde
senest den 15. Januar 2017.
Se uddybet dagsorden på hjemmesiden www.rjf.dk ca. 14. dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil RJF være vært ved et par stykke godt smørebrød m.m. Der er
tilmelding til spisning til formand@rjf.dk eller kasserer@rjf.dk senest den 15. januar 2017.

Kommende aktiviteter

Praleaften

RJF afholder praleaften torsdag den 12. Januar 2017 kl. 19.00.
Tag dine trofæer fra 2016 med og kom med historien. Der vil være præmie til den bedste
historie. Der vil hvis stemningen er til det være mulig for at vise video
Sted: Roskilde Strandjagtforening Strandgade 16, 4000 Roskilde.

Generalforsamling torsdag den 9. Februar 2017. Se mere ovenfor.
Torskefisketur fra Helsingør
Den traditionsrige årlige fisketur efter torsk finder sted lørdag den 4. Marts 2017 med
afgang fra Helsingør Havn kl. 07.00 og retur kl. 12.00
Du kan tilmelde dig ved at ringe til Jan Ravn 5365 1591 eller Erik Jacobsen 2087 7022.
Følg også med på hjemmesiden www.rjf.dk
Riffelindskydning Søndag den 30. April 2017 gennemføres første årlige indskydning af netop din jagtriffel.
Det sker på Ryegård skydebane.
Der vil være indskrivning mellem 09.00 og 11.00.
Vi skyder så længe, der er skytter, der ønsker at skyde.
RJF har erfarne instruktører på banen, så mød bare frem.
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