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Generalforsamling
Mandag d. 10. januar 2022 kl. 19.00
i Klubhuset ved Juulskovskolen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

På valg til bestyrelsen:
Søren Bergholdt-Damgård - modtager genvalg
Lars Peter Degn  - modtager genvalg

På valg til suppleant: Mads Degn
På valg til revisor: Preben Damgård

Husk at medbringe alle slags trofæer, danske og
udenlandske fra år 2021 til en lille udstilling.
Der vil blive stemt om de bedste danske bukke– og
dåhjorteopsatser nedlagt i år 2021.

Ræve- & Kokkejagt
på Liselund søndag den 23. januar 2022
Som sidste år afholder foreningen en ræve-/kokkejagt.
Det bliver igen på Liselund med start på Liselund
kl. 9.00. Som sidste år svipstik 100,00 kr.
Efter jagten er foreningen vært ved suppe, øl, vand og
kaffe.
Det hele indtager vi i klubhuset ved Juulskovskolen.
Tilmelding til Steen Knudsen på tlf. 4074 4558
senest d. 18/1.

Torskegilde
fredag den 4. februar 2022 kl. 18.00
Afholdes igen i år i Kullerup Forsamlingshus.
For en pris på 200,00 kr. (Ikke medlemmer 250,00
kr.) serveres torsk med diverse tilbehør, snaps, kaffe
og kager.
Tilmelding til Steen Knudsen senest d. 30/1
på tlf.: 4074 4558.

Bukketræf
Bukketræf afholdes hos Bjørn Staun Nielsen
den 16. maj, kl. 9.00 på Assensvej 43A i Ørbæk.

Foreningen er vært ved en forfriskning efter
morgenens jagt.



Tur til Lejbølle Hjortebane
lørdag den 9. april 2022
Vi har lejet hjortebanen fra kl. 09.00 til 12.00. Vi kører fra Ørbæk v/Apoteket kl.
8.00. Pris pr. deltager er 200,00 kr. inkl. rundstykke og kaffe på Lejbølle.
Der vil være mulighed for at skyde flugtskydning mod egenbetaling. Vi kører igen i år
i egne biler. Husk madpakke. Der købes øl og vand på stedet. Tilmelding er
bindende.
Tilmelding til Steen Knudsen 4074 4558.

Flugtskydning
lørdag den 18. juni 2022
Arrangementet afholdes igen i år Liselund fra kl. 10.00-16.00.
Der er prøveskydning fra kl. 10.00, og præmieskydningen starter kl. 11.00.
Skydningen bliver i år igen med instruktør.
Flugtskydningen er kun for de af foreningens medlemmer der er medlem af Dansk
Jægerforbund. Medlemskort skal fremvises. Der skydes i 2 klasser, og der vil være
salg af patroner, øl, vand.
Der vil igen i år blive serveret en grillet gris, og igen sponsoreret af Per Refslund.
Pris for deltagelse er 200,00 kr. inkl. grillet gris, 1 kasse patroner og lerduer.
Tilmelding til Steen Knudsen på 4074 4558.

Jagtforeningens bestyrelse består af:
Formand:        Lars Peter Degn 2099 3790
Næstformand: Søren Bergholdt-Damgaard 4068 1229
Kasserer: Henrik Christiansen 6533 1900
Medlem: Emil Bergholdt-Damgaard 2941 3140
Medlem: Steen Knudsen 4074 4558
Suppleant: Lars Kruse 2026 4015
Suppleant: Mads Degn 2283 0975

Bestyrelsen har fastsat følgende

Kontingenter for 2022
Ordinært medlemskab    733 kr.
Ungdomsmedlemskab    408 kr.
Seniormedlemskab         446 kr.
Husstandsmedlemskab   266 kr.
Lokalmedlemskab            50 kr.
Junior 0—15 år              135 kr.



Husk at,
vinterfodring af vildtet,

det betaler sig.
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Kullerup-Refsvindinge Jagtforening
Ønsker alle en glædelig Jul og et godt Nytår


