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Formandens beretning 2016
Generalforsamlingen d. 20. april 2016
i
Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab

Højstærede Fuglekonge – Højtærede Æresmedlem – Ærede Skydebrødre.

Valdemarsdag d. 15. juni 2015 var der 48 tilmeldte skydebrødre, der havde
taget denne dag fri for at være sammen i et festligt lag og til spisning.
Dagen startede for alle med at Højstærede Fuglekonge Hr. Kim Jørgensen
trakterede selskabet på sin hjemmeadresse i Ishøj. Der var opsat åbne pavilloner
og der var dækket op med et velforsynet morgenkaffebord og dertil hørende.
Og stor ros til Højstærede fuglekonge for hans meget interessante
hobbyværksted - især fadølsanlægget. Arrangementet var velbesøgt og
traditionen tro fik Fuglekongen også et par ord med på vejen og medaljen blev
behørigt sat på Højstærede Fuglekonges bryst.

Herefter gik turen til rådhuset. Og her havde Fuglekongen sørget for buskørsel
direkte til Glostrup rådhus. Selskabet blev modtaget af borgmester John
Engelhardt 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
Hovedvejen.
Forrige år måtte jeg med stolthed rose skydebrødrene for at være gode til at gå i
samlet flok - bag fanerne. Disse rosende ord skal absolut ikke gentages i denne
årsberetning. Det kan altså ikke accepteres, at skydebrødre udviser
uordentlighed. Vi er til offentlig skue. Hvis vi skal sælge os selv, for at få flere
medlemmer, så bør vi opføre os ordentligt, når vi har vores dresscode på og går
bag Dannebrog.

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 vores tidligere
formand Allan Jensen, begav selskabet sig mod Park
Hotel for at indtage frokosten. Vi havde fået lokale i
det nybyggede anneks, hvor Byparkens restaurant lå
før. Flotte lyse lokaler .
Frokosten forløb stille og roligt.
Under spisningen blev der solgt lodder til det kinesiske lotteri.
Der blev optaget 4 nye medlemmer.
Efter frokosten gik vi tilbage og fortsatte skydningen. Selskabets nye
Fuglekonge blev Carl Hjembæk. Carl har været medlem af selskabet siden
1998, som den 112. i rækken. Brystpladen faldt for skud nr. 221, hvilket er 47
skud mindre end forrige år.
Der blev taget billede af vores nye Fuglekonge ved fuglen og sammen med
formanden og fanebærerne. Tillykke med titlen.
Vi rykker så frem til dagen i dag, hvor vi i vores selskab kan præstere, at være 2
æresmedlemmer, 56 skydebrødre. Det er 11 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.
Vores økonomi er absolut ikke i den bedste form. Det mærker vi allesammen,
når vi også har indført del-betaling for frokosten på Valdemarsdag. Så vores
allesammens mål må være, at vi skal have gjort vores selskab interessant for
flere medlemmer og dermed også en sundere økonomi.
Jubilæer & Runde fødselsdage:
50 års jubilæum: Æresmedlem Ole Nymann
Da et 50 års jubilæum er meget unikt, har bestyrelsen besluttet at give jubilaren
et gavekort til Glostrup Shoppingcenter, der bliver overrakt efter beretningen.
25 års jubilæum: Skydebrødrene Allan Jensen, Dennis Christensen og Jørgen
Hansen.
Medaljer til samtlige jubilarer vil blive overrakt på Valdemarsdag.
Runde fødselsdage:
Søren Stenspil – 50 år d. 21/1
Claus Jensen – 50 år d. 31/1
Niels Laursen – 50 år d. 30/8
Kim Jørgensen – 60 år d. 23/10
Kurt Hammerskov – 60 år d. 15/2
Der vil blive overrakt 1 flaske vin på Valdemarsdag.

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, såfremt
man ønsker at eje en sådan. Prisen er DKK 150,- incl. gravering.

Jeg vil igen i år nævne vores WebSite og jeg vil gerne opfordre til at du klikker
dig 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 kontingentopkrævning.
Ligeledes har vores Web-master også oprettet en Facebook gruppe.

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!

Afslutningstale
Højstærede Fuglekonge – Højtærede Æresmedlem –
Ærede Skydebrødre.
Hermed er vores generalforsamling forbi og jeg vil på bestyrelsens vegne takke for
god ro og orden. Tak for jeres deltagelse og så skulle der være lidt til maven.
Velbekomme.

