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Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab

Højstærede Fuglekonge – Højtærede Æresmedlem – Ærede Skydebrødre.
Valdemarsdag d. 15. juni 2014 var der 48 tilmeldte skydebrødre, der havde taget
denne dag fri for at være sammen i et festligt lag og til spisning. Grundet formandens
fravær, havde næstformand Brian Kristensen overtaget hvervet med dagens taler.
Dagen startede for alle med at Højstærede Fuglekonge Hr. René Christiansen
trakterede selskabet på Jernbanevej i IF32 Gamle Drenges Klubhus 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 turen til rådhuset. Selskabet blev modtaget af viceborgmester Flemming
Ørhene kl. 10:00. Han holdt en lille god tale om at fastholde traditioner og traditionen
tro blev selskabet trakteret med en velfortjent forfriskning.
Fra rådhuset gik turen i optog med vores fanebærer i spidsen, mod Byparken ad
Hovedgaden.
Og her skal der falde et par rosende ord til selskabet, at samtlige skydebrødre var
gode til at gå i samlet flok - bag fanerne.
Solskin og dejligt vejr var en af de faktorer der gjorde skydedagen til endnu en
succes. Kl. 11:00 ankom alle skydebrødre til Byparken, hvor der kunne anskaffes lidt
vådt til halsen efter gåturen. Samtidig med at skydenumrene blev udleveret.
En halv time senere startede selve skydningen.
Efter at venstre klo blev skudt ned af Erik Pedersen (skud 116), begav selskabet sig
mod Park Hotel for at indtage frokosten.
Frokosten forløb stille og roligt. Næstformanden havde så også æren af, at afholde
kongetalen med stor ære.
Herefter blev skydebroder Bjarne Jensen inviteret til højbords, da han var indstillet af
bestyrelsen til æresmedlem. Bjarne var indmeldt i selskabet i 1973 og igennem
mange år har taget et stort slæb for fugleskydningsselskabet.
Under spisningen blev der solgt lodder til det kinesiske lotteri.
Desværre var der ikke nogen nye optagelser.

Selskabets nye Fuglekonge blev Kim Jørgensen. Kim
har været medlem af selskabet siden 1997, som den 44
tyvende i rækken. Brystpladen faldt for skud nr. 257,
hvilket er 64 skud mindre end forrige år
Der blev taget billede af vores nye Fuglekonge ved
fuglen og sammen med næstformanden og fanebærerne. Tillykke med titlen.
Vi rykker så frem til dagen i dag, hvor vi i vores selskab kan præstere, at være 1
æresmedlem, 68 skydebrødre. Det er 4 mindre end sidste år. Derfor må jeg opfordre
til at de enkelte skydebrødre kigger endnu en gang i egne rækker for at se om der ikke
skulle gemme sig en potentiel ny skydebroder.
Jubilæer & Runde fødselsdage:
Skydebroder Jens Nielsen har 25 års medlemsjubilæum.
Jan Svendstrup blev 50 år d. 28/2
Dennis Christensen blev 60 år d. 25/10
Claus Christiansen blev 60 år d. 25/1
Egon Stilling blev 70 år d. 20/2
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.
Tidligere fuglekonger kan stadig bestille en medalje hos vores sekretær Lars Vinholt,
såfremt man ønsker at eje en sådan. Prisen er DKK 150,- incl. gravering.
Jeg vil igen i år nævne vores WebSite. Den er nu i nyt design og jeg vil gerne
opfordre til at klikke sig ind på siden. Såfremt man har gode forslag eller rettelser, er
du velkommen til at kontakte vores Web-master Claus Jeppesen. På vores
hjemmeside kan du ligeledes kontakte os og give oplysninger om eventuelle
adresseændringer og mail-adresser. Det er vigtigt vi har jeres korrekte mailadresser
og telefonnumre, af hensyn til udsendelse af indkaldelser og kontingent.
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!

