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ROSKILDE & OMEGNS JAGTFORENING
Så
er året ved athar
gå på
held. Jeg håber at i alle er i fuld gang med efterårets herlige jagter,
Formanden
ordet
og har fået noget på tasken.
I bestyrelsen er vi i gang med efterårets/vinterens arrangementer. Der er det traditionsrige
JÆGERbanko og en frisk tur til Jagt & Skovbrugs museet samt den lovbundne
generalforsamling.
Som jeg har nævnt tidligere ønsker jeg ikke at genopstille, da jeg ikke mener at kunne tilføre
mere nyt, samt at jeg trænger til en pause. Et bestyrelsesmedlem har ønsket at trække sig i
perioden og et andet medlem ønsker at neddrosle bestyrelsesarbejdet. Derudover har vi
derfor p.t. ingen suppleanter. Bestyrelsen har drøftet denne situation flere gange, men det
er ikke lykkedes bestyrelsen af finde emner til de ledige poster. Det vil som I kan se
længere nede, være op til os alle medlemmer at finde de nødvendige medlemmer, om ikke
før så på generalforsamlingen, således at vi alle kan videreføre vores traditionsrige
jagtforening. Bestyrelsen er klar over at det kan virke uprofessionelt, ikke at finde egnede
medlemmer til de ledige poster, men det er ikke lykkedes. Vi er derfor nødt til at opfordre jer
medlemmer til at melde jer på banen og melde jer.
Jeg ser frem til en god generalforsamling.
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Kommende aktiviteter
Generalforsamling

Den årlige generalforsamling finder sted torsdag den 5. februar 2015 på JAGTgården kl. 1900.
Dagsorden efter lovene.
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 30. januar 2015.

Der er følgende Kommentarer til dagsorden: (i skrivende stund)
Ad. Pkt. 5 Indkomne forslag.
Ingen forslag
Ad. Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til RJF for alle kategorier.
Ad. Pkt. 7 Valg af formand
Kjeld Vindberg afgår ordinært og modtager ikke genvalg
Ad. Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer Jan Ravn afgår ordinært og modtager ikke genvalg
Poul Kjeldgaard er udtrådt og modtager derfor ikke genvalg
Erik Munk Ballegaard er indtrådt som suppl for Poul.
Bestyrelsen foreslår valg af Erik
Ad. Pkt.9 Valg af suppleanter.
Erik Munk Ballegaard afgår ordinært og kan indtræde i bestyrelse.
Der mangler nu 3 suppleanter.
Kjeld Vindberg opstiller som suppleant
Jan Ravn opstiller som suppleant
Bestyrelsen forventer/håber på kvalificerede kandidater til disse tre poster.
Ad. Pkt. 10 Valg af stående udvalg
Hundeudvalget:
Hundeudvalget hviler. Der vælges hundekontaktperson.
Bestyrelsen foreslår genvalg til John Ditlefsen
Kantineudvalget:
Kantineudvalget hviler der vælges kantinekontaktperson.
Bestyrelsen foreslår valg til Niels C. Hansen.
Flugtskydeudvalg
Der skal vælges formand og medlemmer.
Bestyrelsen forventer/håber på kvalificerede kandidater til ledige poster.
Ad. Pkt. 11
Valg af 2 revisorer
Ebbe Madsen afgår ordinært og modtager genvalg
Finn Hermansen afgår ordinært og modtager genvalg
Valg af 1 suppleant
Anni Gehl Jensen afgår ordinært og modtager genvalg
Jægerbanko

Torsdag den 4 december afholder RJF det traditionsrige JÆGERbanko på JAGTgården. Dørene åbnes kl.
1800 og første nummer råbes op kl. 1900.Tag familie og venner med, og vær med til at hente nogen af de
flotte præmier vores sponsorer og RJF har begavet os med. Kantinen vil som vanlig diske op med diverse
julelækkerier.

JAGT & SKOVBRUGSMUSEET
RJF arrangerer en frisk tur til Jagt & Skovbrugs museet lørdag den 17 januar. Vi mødes på JAGTgården kl.
1000 og køre fælles i bus til Hørsholm. Vi kan medbringe vores madpakker og finde et sted til denne
indtagelse eller spise i cafe` Sneppen (for egen regning). Under busturen vil der være lotteri hvor de
uafhentede bankopræmier udloddes. Vi forventer at alle er mætte af mad og udstilling omkring kl. 1500
hvorefter vi returneret til JAGTgården. Pris for dette arrangement er 150,- incl. entre. Tilmelding er nødvendig
til formand@rjf.dk eller kasserer@rjf.dk senest den 6. januar 2015.
Se i øvrigt skovbrugsmuseets hjemmeside.
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