JAGT journalen
Fra
F

ROSKILDE & OMEGNS JAGTFORENING
Formanden har ordet

Formand:
Niels C Hansen
21721496
formand@rjf.dk

Formanden har ordet
Endnu en jagtsæson er afsluttet.
Efteråret har været en våd omgang , men jeg håber at I alligevel har haft en god sæson.
Forberedelserne til et nyt år går allerede igang for nogen.
Husk nu at fodre ind til vi når foråret, det lønner sig altid i sidste ende. Korn er en væsentlig
ting men det er kråseflint også, så husk en spand grus ind imellem når i fodre.

Næstformand:
Erik Munk Ballegaard
61562390

Generalforsamlingen står for døren og jeg håber på et godt fremmøde.
Vi trænger så inderligt til at der møder nogen op, der kan komme med input/idéer
til nogle arrangementer i klubben .
I år afholder vi generalforsamlingen i lånte lokaler, idet JAGTgården på Lyngageren er en
saga blot, der er lukket og slukket.
Det var med vemod, at vi måtte pakke sammen derude, men når vi ikke har nogle aktive
medlemmer som støtter op,så er det en af konsekvenserne, at vi måtte gøre det.
Håber det hjælper at vi kommer tættere på byen, vi giver det en chance.

Kasserer:
Erik Jacobsen
46138222

Mød nu op! Der er jo som sædvanlig lækker smørrebrød og en lille øl /vand til at skylle efter
med .
Godt nytår. Niels

Nr. 1/2016

Kommende aktiviteter
Generalforsamling

Den årlige generalforsamling finder sted torsdag den 18. februar 2016 hos
Strandjagtsforeningen, Strandgade 16, 4000 Roskilde 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 15. februar 2016.
Der er følgende Kommentarer til dagsorden: (i skrivende stund)

Ad. Pkt. 5 Indkomne forslag.
Ad. Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent.
Ad. Pkt. 7 Valg af kasserer
Ad. Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ad. Pkt.9 Valg af suppleanter.
Ad. Pkt. 10 Valg af stående udvalg
Hundeudvalget:
Kantineudvalget:
Flugtskydeudvalg
Ad. Pkt. 11

Valg af 2 revisorer
Valg af 1 suppleant

Ingen forslag
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til RJF for alle kategorier.
Erik Jacobsen afgår ordinært. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Erik Ellegaard afgår ordinært. Bestyrelsen foreslår genvalg.
John Ditlefsen afgår ordinært. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Et tredje bestyrelsesmedlem mangler. Valg for 1 år.
Et fjerde bestyrelsesmedlem mangler. Valg for 2 år.
Kjeld Vindberg afgår ordinært. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Jan Ravn afgår ordinært. Bestyrelsen foreslår genvalg.
En tredje suppleant mangler.
Hundeudvalget hviler. Der vælges hundekontaktperson.
Bestyrelsen foreslår genvalg til John Ditlefsen
Kantineudvalget hviler der vælges kantinekontaktperson.
Bestyrelsen foreslår valg til Niels C. Hansen.
Flugtskydeudvalg hviler. Der vælges kontaktperson.
Bestyrelsen foreslår genvalg til John Ditlefsen.
Ebbe Madsen afgår ordinært. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Finn Hermansen afgår ordinært. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Anni Gehl Jensen afgår ordinært. Bestyrelsen foreslår genvalg.

******************************************************************************************
Torskefisketur fra Helsingør
Den traditionsrige årlige fisketur efter torsk finder sted lørdag den 5. Marts 2016 med afgang fra Helsingør
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
Alle pladser er besat, men der er mulighed for at komme på venteliste.

En opfordring
Som I kan se ovenfor, så er der snart generalforsamling i Roskilde & Omegns Jagtforening.
Bestyrelsen har gennem de sidste mange år, opfordret jer medlemmer til at være med til at tage en tørn for vores
Jagtforening.
På sidste generalforsamling var der ikke kandidater nok til at besætte alle poster. Det har i den forgangne periode, specielt
med udflytningen fra JAGTgården, betydet at den lille bestyrelse er ved at være nedslidt.
Bestyrelsen har taget en principbeslutning om at RJF skal bestå som en selvstændig jagtforening, dette er flere gange
blevet nævnt på vores generalforsamlinger, og ingen har talt imod.
Hvis RJF stadig skal bestå, er det derfor bydende nødvendigt at I medlemmer vil bidrage til videreførelsen.
Det er muligt at netop DU ikke har overskud lige nu, men der er måske mulighed for at DU kan agitere og overtale en af
vennerne til at bidrage.
Kjeld Vindberg

En epoke er slut

Gennem de sidste måneder af 2015 har bestyrelsen ryddet op og saneret alle RJF effekter på JAGTgården. Noget er solgt
andet er kasseret og en del bliver gemt. Lørdag den 5. december 2015 var medlemmer fra bestyrelsen samlet for at fjerne
de sidste effekter, der skal gemmes. Det var med stor vemod at se den næsten tomme JAGTgård, der har dannet rammen
om vores forening og vores aktiviteter i en lang årrække.
Bestyrelsen (FM og KAS) mødes med MUNCK og siger tak for lån, så med udgangen af 2015 har vi ikke mere at gøre på
Lyngageren.
Munck vil snarrest jævne gården med jorden.
Hvad brugte vi egentlig JAGTgården til:
Her er et par udpluk, der på ingen måde er fyldestgørende.
Vi har haft nogle hyggelige sommerfester, hvor vi alle måske husker at Benny brækkede benet under tovtrækning, eller da
Kjeld slugte en bi og måtte på skadestuen. Vi har haft nogle hyggelige timer i forbindelse med vores årlige ture til
Cirkusrevyen med professionelle kokke til at servere revy middage. Vi har gennemført hyggelige JÆGERbanko`s med
flotte præmier fra vores trofaste sponsorer. Hvem husker ikke da Arne R ”legede” parkeringsvagt og sendte to biler i
grøften på grund af sne. Vi har brugt JAGTgården som udgangspunkt for vores årlige sommerudflugter. Det var tider da vi
kunne leje en bus med Benny som privat RJF chauffør. Ture til Bækkeskov, Knuthenborg, og andre spændende steder.
Der har været mange klubaftener, med billard og dart, og når dette var for kedeligt kunne vi sidde omkring 20 personer og
rafle LØGN. Hvem husker ikke den ”dumme hat” aftenes store taber skulle have på ved næste klubaftenaften.
Vi har haft mange professionelle foredragsholdere der har underholdt og belært os. Bla. Fritz Heje der har opmålt vores
trofæer, vi har haft Jørgen Madsen og hans dejlige hunde til at demonstrere 1. hjælp til hunden.
For at vi alle kunne få en dejlig aften har et trofast kantineudvalg sørget for diverse fornødenheder.
Mange af vores kære medlemmer har ved de årlige generalforsamlinger fået hæders og æresbevisninger, samt nydt det
lækre smørebrød RJF altid har disket op med disse aftener.
Derudover har JAGTgården fungeret som lager for alt hvad vores aktive hundeudvalg og skydeudvalg har af effekter. Vi er
ALDRIG gået ned på udstyr.
Sluttelig har JAGTgården fungeret som base for bestyrelsen, til bestyrelsesmøder. Der har været afholdt en hel del DJ
møder af forskellig art, samt fungeret som undervisningslokale til jagttegnsundervisning og andre DJ kurser.
Nu står vi uden en egentlig JAGTgård ”klubhus” et samlingssted, Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning. Foreløbig
”lejer” RJF sig ind hos Strandjagtforeningen.
Nu starter en ny Epoke
Kjeld Vindberg
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