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Så er jagten for alvor gået ind, jeg håber I alle allerede på nuværende tidspunkt har
fået nogle gode oplevelser.
I sidste nummer af JAGT journalen bebudede jeg at RJF ville forhøje kontingentet.
Der er flere der har henvendt sig omkring det ulovlige i dette, da det er en
generalforsamlingsbeslutning. Derfor vil RJF ikke forhøje kontingentet for 2011.
Efterårs turen til Skjoldenæsholm blev desværre aflyst på grund af manglende
tilmeldinger, vi prøver igen med noget i 2011
På flere generalforsamlinger er bestyrelsen blevet bedt om at flytte
generalforsamlingen således at den ikke falder i skolernes vinterferie. Det har vi
gjort og generalforsamlingen finder sted torsdag den 10. februar. Bemærk venligst
dette. Følg med på hjemmesiden.
Allerede i januar kommer det første arrangement, og senere i marts kommer det
næste, se nedenfor.
I ønskes alle en fortsat god jagt og et godt efterår.
Kjeld Vindberg

Næstformand:
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Erik Jacobsen
46138222
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Kommende aktiviteter
Jægerbanko

Så sker det igen. Det traditionsrige Bankospil løber af stablen torsdag den 2/12 2010.
Bankoet foregår på Jagtgården. Dørene åbnes vanen tro kl. 18.00 og første nummer
råbes op kl. 19.00. Tag familie og venner med, mød op og hils på Jagtkammerater og
gamle venner til en dejlig aften på Jagtgården.

Kombineret Hane og Nordskovens jagtselskab har lovet at arrangere en kombineret hane og rævejagt lørdag
Rævejagt
den 29. januar 2011. RJF har fået i alt 12 pladser, så tilmelding er absolut nødvendig til
formanden, senest den 7. januar 2011. Prisen er 200,- kr, der indbefatter morgenbord og
frokost.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 10/2 2011 på Jagtgården.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag som ønskes optaget på dagsorden skal
være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Æresbevisning: Er der medlemmer som har været medlem af en jagtorganisation i 25
eller 40 år bedes I henvende jer til formanden snarest således at I kan blive hædret på
den rette måde ved vores generalforsamling.

Fisketur

Kom med ud på det åbne hav med det gode skib Jaws. Vi lægger fra kaj i Helsingør
Nordhavn kl. 7,00 den 5. marts 2011. Tilmelding til Erik, 20877022 eller Jan 5365
1591.

Riffelskydning

Der vil søndag den 1. maj 2011 fra kl. 9,00 til 15,00 være mulighed for at få riflen
indskudt inden den kommende bukkejagt. Der vil være instruktør tilstede og alle er
velkommen.
Efter indskydningen vil der for medlemmer af RJF være mulighed for at deltage i pokalog mærkeskydning. Husk gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Sted – Ryegård skydebane.

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

MODTAG JAGT-JOURNALENS NYDHEDSBREV PÅ EMAIL
Ønskes elektronisk fremsendelse ved så tilmeld på email: bladudvalg@rjf.dk
Det sparer både omkostninger og sparer miljøet.

Modtager

Afsender:

Roskilde og Omegns Jagtforening, Raunsbjergvej 5, 4330 Hvalsø

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vi tilbyder økonomisk- og skattemæssig rådgivning samt revision og
regnskabsmæssig assistance.
Kontakt Poul Johannessen for yderligere oplysninger
Raunsbjergvej 5
Tel: 43 255 203
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