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Åretshund er der desværre ikke så meget at
fortælle om, da redaktionen mangler
nyhedsstof, men den 8 juni blev der afholdt
jagtskydning i grusgraven ved Bent
Rasmussen, der var ca. 25 jæger mødt op,
først og fremmest for at nyde den gode
sommeraften, kunne man tænke sig, for der
var ikke så mange skytter, men alt om alt,
dem der var der fik, tømt kasserne med
lerduerne og grill mesteren fik lavet pølser om
til forkullet pølser på en gasgrill.
COVID-19
For alt adgang til klubhuset gælder at der skal
kunne fremvises Coronapas
Enten,
 At der kan dokumenteres en negativ
test PCR eller Antigen.
Eller
 At det kan dokumenteres at man er
påbegyndt eller endt
vaccinationsforløb, Coronapas
betegnes som gyldig 14 dage efter
første stik.
Eller
 At det kan dokumenteres endt
sygeforløb, som skal være inden for
de sidste 180 dage og man er kommet
sig 100%.

Torsdag den 17 juni kl.: 17:45

Onsdag den 23. juni kl. 18:00

Generalforsamling:
Den. 17. juni 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 2020 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 dig ikke
tilbage, og hvis i har spørgsmål omkring
funktionen, er i meget velkommen til at kontakte
formanden på tlf.: 3113 2991, eller en af
bestyrelsens medlemmer.
Dagsordenen er tilgængelig på www.oojf.dk
Pga fodbold vil der været lidt ændring i
dagsordenen.
 Dørene åbnes kl 17:45
 Der vises fodbold på storskærmen fra kl.
18:00
 Umiddelbart efter kampen vil der være
lidt mad.
 Generalforsamlingen jf. dagsordnen
afholdes efter maden.
Tilmelding til Jens Erik tlf: 3113 2991 mest af
hensyn til hvor meget mad der skal bestilles.
Sankt Hans
Igennem de sidste mange år har Otterup
Jagtforening arrangere Sankt Hans, kun lige
afbrudt af en Covid-19 sidste år, så vi glæder til at
kunne byde velkommen til en festlig og fornøjelig
Sankt Hans aften, med fælles spisning i teltet,
båltale og fællessang.
Vi har fået et pænt bidrag til at afholde et
arrangement og derfor, sat lidt mere op, men
stadig med restriktioner, vi må max være 2x250
personer i 2 sektioner. Der er mulighed for at
købe spisebilletter, dette skal være bestilt og
betalt i forvejen, men vi er begrænset af pladsen i
teltet, da der skal være 2m² pr. siddende person,
så hvis i har lyst så er det med at bestille en plads
til spisning, der kan være 54 personer, plads
bestilling ved
Mogens Andersen, tlf.61228941 eller
MA@OOJF.dk

Bemærk: Der er krav om fremvisning af negativ
Coronapas

Den 15 juli

Kl. 18 åbnes portene, der er entre, vel at mærke
fri entre til de første 2x250 personer, derefter
lukkes der ikke flere ind på pladsen.
Under spisningen vil Vanessa og Jeff leverer musik
og kl 20, vil Shubi.dk spille op.
Båltaler vil i år være Provst Keld Hansen Østrup
Evt spørgsmål rettes til koordinator Lars Madsen
tlf:2085 6071 eller LM@oojf.dk
Bemærk, hvis du har mulighed for at give et nap
med, under afviklingen, mangler vi altid
hjælpere.
Bagkant Bukketræf. Lidt mere info i næste nr.
Der tages højde for ændringer og evt. fejl.

