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Skal Aalborg jægerklub have din stemme?

Sted: Afstemning på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside
Der er prestige i titlen som Årets Jagtforening, Aalborg Jægerklub blev vinder i 2011 og nummer 2 i 2010 – Skal vi
vinde igen i 2016?
Aalborg Jægerklub er Årets Jagtforening i Kreds 1, og videre i den landsdækkende afstemning.
Der er fundet en vinder i hver kreds i Danmarks Jægerforbund, og der er derfor otte kandidater til titlen som
Årets Jagtforening 2016. Du kan via nedenstående link til Danmarks Jægerforbunds hjemmeside – medlemsnettet
læse mere om de 8 jagtforeningers bud på, hvorfor du skal stemme på netop dem.
Og mangler du en grund til at stemme? Ja, så trækker Danmarks Jægerforbund lod blandt de afgivne stemmer om
et gavekort på 1.000 kroner til jagtudstyr fra Jaguar Gruppen.
Du kan afgive din stemme på medlemsnettet, når du har logget ind. Afstemningen ligger på medlemsnettets forside
eller under jagtforeningsarbejde og Afstemning om årets jagtforening 2016.
BEMÆRK HVIS DU LOGGER PÅ MEDLEMSNET FOR FØRSTE GANG
- Du skal trykke på linket nederst på login billedet (DER STÅR: Første gang du skal logge ind på det nye
Jaegerforbundet.dk? Klik her).
Da dette er dit første login på det nye site, skal du benytte medlemsnummer og postnummer som tidligere.
Dernæst vil du komme til en ny loginside. Her skal du opgive din email-adresse og finde på en adgangskode. Dette er
din adgang til Medlemsnettet fremover.
Når du efterfølgende senere logger ind igen, skal du benytte din email-adresse og den netop valgte adgangskode til
at logge ind med.
Har du spørgsmål så kan du kontakte Ole Thomsen (5148 9066) eller Lise Thomsen (2046 0592).

NÅR DU ER
LOGGET IND
FINDER DETTTE
AFSTEMNINGSBILLEDE ->

Afstemningen løber frem til 14. april, og vinderen af titlen og de nærmeste forfølgere afsløres på
repræsentantskabsmødet den 30. april 2016.
Vinderen af gavekortet får direkte besked.

Facebook
Se Aalborg Jægerklubs nye facebook side klik https://www.facebook.com/aajk.dk
Knæk og bræk
Bestyrelsen, Aalborg Jægerklub
-

Du kan til enhver tid blive slettet af maillisten , hvis det ønskes giv venligst besked herom.

