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Vinterens aktiviteter 2017.
Sæsonens sidste Jagt.
Søndag den 08-01-2017.
Vi mødes i Jægerlunden 0930 til morgenkaffe. Parole kl. 1000.:
Efter såterne er der fælles frokost i Jægerlunden.
Jagten slutter ca. 1300 med vildtparade, efterfulgt af den sikre såt
Pris 100,- Morgenkaffe, er inkl. i prisen, deltagelse i Frokosten 50,-.
Tilmelding af Buejæger er nødvendig forud for jagterne til formanden for
Buelauget
Gæster må meget gerne inviteres på alle jagterne.
Håber at vi ses og send gerne en tilbagemelding på hvor mange I kommer.

Opdatering af hjemmesiden.
http://www.estvad-ronbjerg-jagtforening.dk/
Er du også en hund efter oplysninger, er der nu alle muligheder for at blive
opdateret.
Foreningens hjemmeside vil løbende blive opdateret med aktiviteter
efterhånden som de bliver lagt i kalenderen samt der snarest vil være er ny
kalender gælden for første halvår 2017 som kan printes ud til opslagstavlen.

Jagtforeningen er nu også på Facebook.
https://www.facebook.com/groups/1038666432866466/?ref=bookmarks
Her vil vi forsøge at give en løbende orientering om stort og småt i foreningen.
Find siden ved brug af ovenstående link eller i søgefeltet på Facebook. Siden
findes under betegnelsen ”Estvad-Rønbjerg Jagtforening” husk at anmode om
medlemskab og slå notifikationer til, så I ikke går glip af opdateringer og
indlæg. Indlæg fra medlemmer er meget velkomne.

Medlems i aften Jægerlunden
Hver tirsdag fra den 10. januar til den 28. marts 2017 vil der være klubaften
med Jagtfilm, rejsebeskrivelse, orientering om jagtrelevante emner, ja der er
åben for mange mulighederne og emner.
Men her vil bestyrelsen gerne have DIN hjælp.
Det kunne være at du møde op med sidste års julegave (her er ikke lige tænkt
på de hjemmestrikke sokker fra svigermor) men den ultimative jagtfilm, eller

billeder og beretning fra den jagtrejse som du fik af din altid betænksomme
familie.
Ja foreningen har brug for gode ideer så hold jer ikke tilbage. Kontakt
bestyrelse om emner og ideer til vinterens arrangementer i Jægerlunden.
Bestyrelsen vil gøre deres yderste for at støtte jeres gode ideer.

Der afholdes GENERALFORSAMLING.
Fredag d. 27. januar 2017 kl. 19:00
Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28
Dagsorden i flg. vedtægterne:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af Formand/kasserer – på valg er:
Kasserer, Peter G. Christensen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – På valg er
Jørgen Strunck.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er:
Bent Sørensen.
9. Valg af revisorer – på valg er:
Carlo Dalsgaard.
Ole Byskov.
Valg af revisorsuppleant – på valg er:
Eigil Jeppesen.
10. Indkomne forslag, herunder indstilling af medlem for bedste vildtpleje.
11. Uddeling af pokaler
12. Støttebevis lodtrækning.
13. Eventuelt.
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, samt indstilling af kandidat til ”bedste
vildtpleje”, skal være foreningen (Formanden) i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Er du interesseret i gule ærter til generalforsamlingen, tilmelding til:
Peter G. Christensen (4218 1477) Senest 23. Januar 2017, pris: 100,- kr.
Med jæger hilsen
Estvad-Rønbjerg Jagtforening, bestyrelsen.

Estvad Rønbjerg
Jagtforening
Rettrup Kærvej 28
Gl. Rønbjerg
7800 Skive

Hjemmeside!
http://estvadronbjergjagtforening.dk/

Facebook!
https://www.facebook
.com/groups/1038666
432866466/?ref=book
marks

Bestyrelsen ønsker jer alle et GODT NYTÅR.

