Tirsdag, d. 12. maj 2020

Nyhedsbrev 01-2020.
Vedr. Skydevogn.
Pga. Corona CORVID-19 er forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer til offentlige
forsamlinger stadig gældende. Derfor har bestyrelsen vedtaget på bestyrelsesmøde afholdt
søndag, d. 10. maj 2020, at følgende foranstaltninger for lerdueskydning med foreningens
skydevogn iværksættes for skydningerne mandag, d. 18. maj og mandag, d. 25. maj 2020.
•
•

•
•
•
•
•

Der vil være to skydehold, hvor der vil være obligatorisk tilmelding.
Tilmeldingen foregår til Claus på tlf. +45 2121 4615 søndag, d. 17. maj og søndag, d. 24.
maj mellem klokken 18:00 og 20:00. Vi har besluttet et tidspunkt for tilmelding, da Claus
skal have mulighed for at tilrettelægge skydningerne i tide.
Tilmelding er efter ”først til mølle” princippet, da der er begrænsning på antal deltagere
(maksimalt 10 per hold inklusive skydeinstruktør).
Hold 1: skyder fra klokken 17:00 til klokken 18:15.
Hold 2: skyder fra klokken 18:30 til klokken 20:00.
Der vil ikke være indlagt pauser, og det vil derfor ikke være muligt at købe forfriskninger.
Når Hold 1 har skudt færdig, må skytter fra dette hold forlade området. Dette er igen for at
overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer.

Bestyrelsen appellerer til at Hold 1 fyldes op først, da vi har foreningsmedlemmer, der ikke har
mulighed for at skyde på Hold 1 pga. arbejde.
Vi beklager de gener, som skydningerne 17. og 24. maj 2020 måtte medføre, men bestyrelsen ser
ingen anden mulighed ift. den nuværende situation.

Side 1 af 2

Konstituering af bestyrelsen i Nyker-Rø Jagtforening.
BESTYRELSESPOST

KONTAKTOPLYSNINGER
Mobil: +45 4020 2631
@: nykerjagt@gmail.com

H.C. LINDHOLM

Formand & medlem af
Jagtudvalget
Medlem af bestyrelsen for Rø
Medborgerhus
Næstformand

TORBEN ENGELL

Kasserer

Mobil: +45 2180 1245
@: moellegaard_nyker@yahoo.dk

THOMAS JØRGENSEN

Bestyrelsesmedlem

Mobil: +45 2855 1934
@: eskemyr@gmail.com

CLAUS KRISTIANSEN

Bestyrelsesmedlem
Skydevognskoordinator

Mobil: +45 2121 4615
@: cok@c.dk

HENRIK NIELSEN

Suppleant
Hjemmesider redaktør.

Mobil: +45 4234 5679
@: klosmonde@yahoo.dk

NAVN:
LARS FOLKMANN

Mobil: +45 2714 2124
@: sallylindholm1961@gmail.com

Tilføjelse i aktivitetskalenderen:
Skovens Arbejdsdag bliver i år lørdag, d. 5. september 2020. Sæt derfor kryds i kalenderen, så vi
kan få klargjort plantagen til de kommende plantagejagter.

Knæk og bræk,
Bestyrelsen
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