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Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab
Højstærede Fuglekonge – Højtærede Æresmedlem – Ærede Skydebrødre.
Valdemarsdag d. 15. juni 2013 var der 55 tilmeldte skydebrødre, der havde taget
denne dag fri for at være sammen i et festligt lag og til spisning. Bestyrelsen var forbi
og lægge blomster på tidligere æresmedlem Frits Togsverds grav.
Dagen startede for alle med at Højstærede Fuglekonge Hr. Bent Stausgaard trakterede
selskabet på Leragergård i Glostrup med et velforsynet morgenkaffebord og dertil
hørende. Arrangementet var velbesøgt og traditionen tro fik Fuglekongen også et par
ord med på vejen og den nye medalje blev ny tradition sat på Højstærede
Fuglekonges bryst..
Herefter gik besøget til Borgmesteren, der foregik udendørs i haven ved kantinen. Vi
blev modtaget af borgmesteren, John Engelhardt. Han gav os et par ord med på vejen
og traditionen tro, at traktere os med en velfortjent forfriskning.
Fra rådhuset gik turen i optog med vores fanebærer i spidsen, mod Byparken ad
Hovedgaden.
Lige her vil jeg gerne opfordre ALLE skydebrødre til, at respektere vores tradition
for, hvordan vi bevæger os, når vi går i kortege med vores fane.
Det hedder sig, at Fanebæreren går forrest, dernæst vores højstærede fuglekonge og
formand. Ingen og jeg gentager ingen går foran fanen. Og så skal der følges trop.
Altså slut op. Med al respekt for de af jer der er dårlig til bens, så skal vi alligevel
sørge for at vi går i samlet trop og ikke sådan som vi gjorde sidste år, hvor vi næsten
fyldte hele Hovedvejen fra Glostrup Storcenter til Byparken. Så er det sagt og ikke
mere om det.
Solskin og dejligt vejr var en af de faktorer der gjorde skydedagen til endnu en succes
selv om det var køligt i skyggen. Igen kunne vi nyde vores gulvbelagte telt og de
kolde fadøl. Og raflingen kom hurtigt i gang. Fugleskydningen forløb uden de store
problemer.
Samtidig startede den lille turnering med luftgeværerne. Her vil jeg så gerne igen
opfordre til, at der er lidt flere der deltager. Respektér så alle har mulighed for at
skyde efter de gode præmier. Det opfordres til at du kun betaler og skyder for et sæt
ad gangen.
Selskabets nye Fuglekonge blev Rene Christiansen. Rene har været medlem af
selskabet siden 2009. Sekretæren havde nævnt for Rene, at der nok var en 10-20 skud
endnu, før den bliver en ny fuglekonge, men prøv at ramme kl. 9 og så faldt
brystpladen. Brystpladen faldt for skud nr. 321, hvilket er 10 skud mindre end forrige

år, som den 43-tyvende i rækkefølgen. Da hestestatuen
var fjernet pga. byggeriet af den nye byparkbygning til
Park hotel, blev der taget billedet af vores nye
Fuglekonge i Park hotels restaurant ved selskabets
Skind. Tillykke med titlen.
Jeg vil gerne gentage fra sidste år, at henstille til alle skydebrødre, at når man ønsker
at indstille et nyt medlem, anses det som en selvfølge, at både indstiller OG
indstillede møder op til generalforsamlingen. Det forventes i allerhøjeste grad, at man
udviser den respekt og højagtelse for selskabet, at møde op til en optagelsesseance.
Og selvfølgelig har indstiller introduceret den indstillede om påklædning og de
etiketter der følger med et medlemskab.
Og så hopper grammofonstiften ned i samme rille:
Som jeg har gentaget nu år efter år, så vil jeg atter henvise til vores loves §2 der
blandt andet omhandler påklædning på skydedagen. Mørkeblå blazer/jakke, lysegrå
benklæder, skjorte og slips. Altså ikke cowboybukser, brune jakker eller hvad der nu
lige hang i skabet. Emblem og nål skal ligeledes bæres reglementeret.
Jeg har med glæde kunnet se, at flere har efterkommet min opfordring. Det er et
smukt syn, at vi er ens, når vi går ned gennem Hovedgaden. Så skal vi bare lige have
de sidste med. Der kan stadig købes nye emblemer og nåle, hvis dette skulle mangle.
Ved vores årlige Bankospil havde vi igen en hyggelig aften, med et meget stort
fremmøde.
I alt var vi 93 fremmødte til denne fornøjelige aften, hvilket var en lille smule mindre
end sidste år.
En fornøjelig aften med mange gode præmier, hvor skydebrødre, familie og gæster
traditionsmæssigt blev bespist med lune æbleskiver, kaffe ogthe.
Mange kunne igen gå hjem med gode gevinster, som var indkøbt hos Skovgaard
Vine, der også havde højnet værdierne, som et skjult sponsorat. Det siger vi tak til.
Vi rykker så frem til dagen i dag, hvor vi i vores selskab kan præstere, at være 1
æresmedlem, 72 skydebrødre. 8 nye medlemmer blev optaget sidste år. Så der er
stadig plads til nogle nye. 8 skydebrødre har forladt selskabet. Så derfor opfordrer jeg
skydebrødrene om, at kigge i venskabskredsen for eventuelle nye medlemmer.
Dødsfald:
Fritz Brøchner. Optaget i 2011. Døde som 64 årig.
Kim Jørgensen. Optaget i 2001. Døde som 65 årig.
Derfor vil jeg gerne have at selskabet rejser sig og vi tager 1 minuts stilhed for at ære
deres minde.
Jubilæer & runde fødselsdage:
5. maj blev Bent Stausgaard 80 år.

7. februar blev Jørn Rafn 70 år.
5. august blev Flemming Carstensen 70 år.
Ivan Juul 70 år
12. marts blev Qrt Jensen 60 år.
31. oktober blev Allan Jensen 50 år.
2. oktober blev Henrik Hyttel 50 år.
26. december blev Brian Bo Kristensen 50 år.
28. februar blev Jan Svenstrup 50 år.
En lille erkendtlighed skal der fra selskabet gives, så derfor vil jeg gerne se….

Jeg vil så fortsætte med følgende:
Rettidig kontingentbetaling. Når man betaler, at man oplyser sit fulde navn, så vores
kasserer og sekretær har bare en lille chance for at se, hvem der har betalt.
Betaling af kontingent ses af nogle skydebrødre, som noget ganske sekundært, hvilket
er forkasteligt. I henhold til vores vedtægter §3 skal kontingentet være indbetalt
”senest 1. april”. Der står endvidere, at ”Er betalingen ikke kassereren i hænde inden
betalingsfristens udløb, må medlemmet betragte sig som udmeldt.” Vi skal nødigt ud
i sådanne tiltag, så derfor opfordrer jeg til rettidig indbetaling. Hvis der er nogen der
ikke har modtaget opkrævning, opfordrer jeg så til at man henvender sig tilvores
sekretær og får tjekket mailadresse og postadresse.
Sidste år indførte vi medaljer til fuglekongen. Tidligere fuglekonger kan nu bestille
en medalje hos vores sekretær Lars Vinholt, såfremt man ønsker at eje en sådan.
Prisen vil være DKK 150,- incl. gravering.
For 2 år siden på generalforsamlingen 2012, blev forslag om et selskabs slips
vedtaget. Men omkostningerne ved en anskaffelse havde selskabet ikke. Vi taler om
en investering på knap DKK 30.000. Men ved sidste års generalforsamling trådte en
genindmeldt skydebroder, Søren Friis, frem og sagde at han godt ville sponsorere 100
slips, så skydebrødre der vil erhverve sig et slips med logo. Jeg har indhentet tilbud
og fremsendt det til Søren, men har intet hørt fra ham, til trods for at jeg her rykket
flere gange. Vores sekretær har også forsøgt at tage kontakt til Søren, men det har
været forgæves. Derfor er det af økonomiske grunde sat i bero indtil videre.
Jeg vil igen i år nævne vores WebSite. Den er nu næsten helt oppe og køre, men kan
sige bestyrelsen har fokus på dette medie og at der fortsat arbejdes intenst på at den
bliver mere dynamisk.
Jeg vil her igennem igen opfordre de enkelte skydebrødre til at komme med indlæg,
der synes relevante, så vi i fællesskab kan få vores side til at være attraktiv.
Hvis du er i besiddelse af nogle sjove historier – ægte som uægte, så er vi interesseret
i materialet.

Har du nogle billeder, der ikke er anstødende og som du
mener vi kan bruge, er du ligeledes velkommen til, at
sende dem til mig eller til vores Web-master Claus
Jeppesen. På vores hjemmeside kan du ligeledes
kontakte os og give oplysninger om eventuelle
adresseændringer og mail-adresser.
Jeg vil igen i år gerne takke bestyrelsen for det store samarbejde, der har været i årets
løb og den støtte jeg har fået. Det er en ren fornøjelse at samarbejde med jer alle
sammen. En stor tak til jer!
Hermed vil jeg afslutte formandsberetningen af med, at vi alle sammen udbringer et 3
foldigt hurra for selskabet.
HURRA - HURRA - HURRA
TAK!

