
 

 
Otterup & Omegns Jagtforening januar 2018 

 

Torsdag den 25. januar kl: 18:30 Generalforsamling: 
Den. 25. januar har vi generalforsamlingen, og der i er meget 
velkommen til at dukke op og give jeres meninger tilkende og få en 
beretning om hvordan det er gået i 2017 og hvis i brænder for at 
gøre et stykke bestyrelses arbejde, vil det være positivt hvis vi skal 
ud i en afstemning, tænker du, at det er lige mig, så hold jer ikke 
tilbage, og hvis i har spørgsmål omkring funktionen, er i meget 
velkommen til at kontakte formanden på tlf.: 20 85 60 71, eller en 
af bestyrelsens medlemmer.  
Dagsordnen er tilgængelig på www.oojf.dk  
Vi ses torsdag den 25. januar kl 18:30, til en spændende general 
forsamling, afsluttet med dejlig fasan suppe, som foreningen er 
vært ved. 

Søndag den 28. januar Rævejagt 
Otterup & Omegns Jagtforening afholder forenings rævejagt på 
Enebærodde den 28. januar 2018  
Det er gratis at deltage, det eneste krav er at man er medlem af 
Otterup & Omegns Jagtforening. Der kan max. deltage 30 
personer.  
Efter endt jagt, er foreningen vært med suppe i Enebærodde 
konsortium' lokaler på Odden, hvor der vil være mulighed for at 
købe drikkelse.  
Tilmelding til Leif Thyrsted tlf. 2148 7209 eller LT@oojf. 

Information  
Som nævnt i sidste nummer af nyhedsbrevet, arbejdes der på 
jagtposten, men det er stille og roligt, da vi har en del at se til inden 
den 1. februar, den skal nok komme ud, men vi mangler nogle 
gode historie fra de virkelige jagter, store som små, så hvis i har 
nogle som i ønsker at dele med alle os andre, så sig til, dem vil vi 
meget gerne bringe i bladet, så send gerne en lille historie om 
oplevelser, send til info@oojf.dk 
 
Forberedelse til hundetræning i foråret er under planlægning og vil 
blive annonceret på div. medier meget snart. 
 
Klubaften vil komme i det næste nyhedsbrev, hvor der bla. vil være 
en aften med mulighed for at bygge en ”Duck tube” 

 

 

  


