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Vinterens aktiviteter 2018.
Sæsonens sidste Jagt.
Søndag den 14-01-2018.
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.

Medlems i aften Jægerlunden
Hver tirsdag fra den 09. januar til den 27. marts 2018 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 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.

Jægeraften 2018, torsdag 08. februar 2018.
Nr. Søby forsamlingshus kl. 1900.
Naturfotografen og jagtskribenten Troels Romby Larsen har en forkærlighed
for jagt i kolde egne. Han har boet og jagtet i Grønland i mange år men også
på Island og Færøerne. Kom og hør ham fortælle og vise fotos fra jagt på
Island på havlit og skarv fra havkajak, anstandsjagt på gråsæl og nattejagt
med lampe på polarræv. Han vil også med afsæt i flere jagtrejser til Færøerne
fortælle om lundefangst, jagt på tretået ride og harejagt på fjeldet.

Der vil være amerikansk lotteri med rigtig mange fine
præmier fra lokale leverandører.
Mød op denne aften og mød dine jagtkammerater.
Entre kr. 100,00 incl. kaffe og 1 stk. franskbrød m.
rullepølse.

Der afholdes GENERALFORSAMLING.
Fredag d. 26. januar 2018 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:
Formand, Jan B. Rasmussen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Finn Trustrup.
Anders Lehnhardt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er:
Steen Jacobsen.
9. Valg af revisorer – på valg er:
Carlo Dalsgaard.
Ole Byskov.
Valg af revisorsuppleant – på valg er:
Dorthe Løvig.
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 22. Januar 2018, pris: 100,- kr.

I ønskes alle et GODT NYTÅR.
Med jæger hilsen
Estvad-Rønbjerg Jagtforening, bestyrelsen.

