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Foreningsmeddelelser i jæger

Så
er vi ved at har
komme
over dette permafrost forår, det hele bliver nok lidt forsinket. Bøgen
Formanden
ordet
skal nok springe ud, de gule erantis og vintergækkerne titter op i sneen. Jeg er helt sikker
på at den 16. maj falder på den 16. maj, lige på denne dato vi alle går og ser frem til. Jeg
ønsker jer alle ”knæk og bræk”.
Jeg vil gerne takke jer for en god og konstruktiv generalforsamling. Et par ting fra
generalforsamlingen: der var ønske om lidt lys på JAGTgården. Dette forsøges med en
arbejdsdag, hvor jeg gerne ser medlemmerne vise deres spidskompetencer. Se længere
nede.
På generalforsamlingen spurte jeg til ønsker om arrangementer, der er desværre ikke
kommet forslag. Kom nu frem, så vil bestyrelsen gøre alt for at RJF kan få en god
oplevelse. Brug formand@rjf.dk.
På det netop afholdte bestyrelsesmøde, blev jeg rigtig opmærksom på at der er kommet en
forholdsvis stor portoforhøjelse. Vores udgifter til JAGTjournalen nyhedsbrev er temmelig
store. Det er et ønske at så mange medlemmer som muligt tilmelder sig JAGTjournalen
elektronisk. Der kommer en vejledning længere nede.
På grund af en administrativ fejl, har der ikke været meddelelser fra RJF i JÆGER de sidste
par numre. Dette vil blive rettet. Det er mit ønske at der skal være meddelelser i hvert
eneste nummer af JÆGER. Udover dette vil jeg opfordre til at besøge vores hjemmeside
www.rjf.dk.
Den 3. marts havde vi en herlig fisketur fra Helsingør. Det var ikke de store fangster der
kom i land, men alle havde en dejlig tur. NB det var kassereren der fangede den største
torsk på omkring 2 kg. Han vandt med under 200 g. Der kommer en ny tur i 2014.
I ønskes alle en rigtig god jagt og en god og tør sommer.
KJELD VINDBERG

Kommende aktiviteter
Riffelskydning

Så er det tid til at riflen gøres klar til bukkejagten. RJF afholder riffelindskydning på
Ryegård skydebane søndag den 5. maj. Skydningen starter kl. 0900 og indskrivningen
slutter kl. 1130, men skydningen fortsætter for tilmeldte skytter. Husk våbentilladelse og
jagttegn. Mulighed for køb af pølser og drikkelse. Pris: normal RJF lav pris.

Klubhus

Torsdag den 20. JUNI ( ja du ser rigtig, der er normalt ikke klubaktiviteter i måneder uden
R) er der oprydning på gården. Vi har følgende projekter:
oprydning i gården
oprydning i haven
opsætning af lys
rensning af tagrender
beskæring af træer i indkørsel
Vi åbner JAGTgården kl. 1700. Så tager vi alle fat på de områder hvor vi kan byde ind.
Bestyrelsen vil sørge for at der bliver købt ind til et par klemmer, hvortil der er drikkelse.
Lad os gøre gården klar til den kommende sæson.

1.
2.
3.
4.
5.

Sommerfest

Sædvanen tro afholder RJF ”grill selv” sommerfest på JAGTgården den 3. august kl.
1300. Vi sørger for kød m.m. samt herlig rød/hvidvin øl og vand til RJF priser. Tag gerne
familie og venner med. Sæt nu allerede kryds i kalenderen. Kom og fortæl historien om den
herlige sommerbuk du aldrig fik ram på. Vejret bliver godt og vi har jo netop ordnet haven.

Tilmelding
nyhedsbrev

Her kommer en vejledning for ”dummies”. Gå ind på www.rjf.dk. Prik på ”kontakt os”
Scroll til bunden af siden, derefter se tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Skriv din mail adresse i feltet. Sæt flueben i ”Nyhedsbrevsmodtagere”. Derefter klik på:
tilmeld dig. Tak for hjælpen. RJF har nu din adresse og vil benytte den hvis der kommer
nyheder eller lign der har hastende interesse.

Modtager
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