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Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab

Højstærede Fuglekonge – Højtærede Æresmedlemmer – Ærede Skydebrødre.
Valdemarsdag d. 15. juni 2016 var der 47 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. Carl Hjembæk
Pedersen trakterede selskabet i hyggelige omgivelser i Foreningshuset i
Brøndby Haveby afdeling 7. Der var dækket op med et velforsynet
morgenkaffebord og dertil hørende. 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. Fuglekongen havde sørget for bustransport til
stor glæde for mange skydebrødre. 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 to fanebærere i spidsen, mod
Byparken ad Hovedvejen.
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.
Frokosten blev indtaget på Park Hotels nye anneks, hvor Byparkens restaurant
lå før. Frokosten forløb stille og roligt og under spisningen blev der solgt lodder
til det kinesiske lotteri.

Der blev optaget 6 nye medlemmer. Til jer endnu en gang velkommen.
Efter frokosten gik vi tilbage og fortsatte skydningen og selskabets nye
Fuglekonge blev Allan Christiansen, som den 113. i rækken.
Det er så 2. gang Allan er fuglekonge.
Første gang var i 2008.
Allan har været medlem af selskabet siden 2005.
Brystpladen faldt for skud nr. 239, hvilket er 18 skud mere end forrige år.
Der blev taget billede af vores nye Fuglekonge ved heste-statuen og sammen
med formanden og fanebærerne. Tillykke med titlen.
Ud over vores nye fuglekonge, vil jeg da også lige nævne præmietagerne ved
fuglen:
Henrik Vestergaard tog både Kronen og Højre Vinge.
Michael Christensen tog Næbet
Egon Stilling tog Halsen
Niels Laursen tog Halen
Henrik Hyttel tog Venstre Klo
Claus Christiansen tog Højre Klo
Kim Jørgensen tog Venstre Vinge
Tillykke til jer skydebrødre.
Ved siden af selve fugleskydningen, har vi jo også et skydetelt, hvor der bliver
skudt med haglgevær til både åben og lukket skydning.
Her var der følgende præmie tagere ved åben skydning:
1. Morten Sckaletz
2. Brian Bo Kristensen (næstformanden)
3. Flemming ”Sorte” Jensen
Lukket skydning:
1. Morten Sckaletz (igen)
2. Brian Bo Kristensen (igen)
3. Carl H. Pedersen
Nyt korttids medlem der fik sat gamle mestre på plads.
Den 29. oktober 2016 løb Kulturnatten i Glostrup af stabelen. Vores Selskab fik
dispensation for deltagelse, da vi ikke havde fået os tilmeldt i tide. Men vi fik
lov at stille telt op i Rådhusparken. Lige der hvor der kommer flest besøgende.
Det gav god reklame og vi fik oplyst mange glostrup borgere om vores virke.
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Det blev endda til en enkelt optagelse. Det var koldt og blæsende, men vi var
nogle få stærke skydebrødre der stod imod naturen. Jeg vil gerne takke
skydebrødrene Lars Vinholt, Poul Henning Sørensen og Brian Bo Kristensen.
Vi fik hjælp til nedpakningen af vores fanebærer Michael Mittelstrass og vores
nye medlem Daniel Olsen.
Vores banko aften blev afholdt 1. november, hvor der var mødt 89 op til en
hyggelig aften med god stemning og fantastiske præmier. Denne årlige banko
aften skal vi være rigtig glade for. Den har holdt vores selskab i live rent
økonomisk. Derfor vil bestyrelsen planlægge, at vi afholder 2 banko aftener om
året. Den nye dato er dog ikke fastlagt endnu, men vil blive annonceret snarest.
Vi rykker så frem til dagen i dag, hvor vi i vores selskab kan præstere, at være 2
æresmedlemmer, 62 skydebrødre. Det er dejligt at registrere, at vi øger vores
medlemstal. Men jeg må stadig 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:
25 års jubilæum: Skydebroder Kurt Monk.
Medalje vil blive overrakt på Valdemarsdag.
Runde fødselsdage:
Peter Borg – 50 år d. 2. maj
Gert Høyby Hansen - 70 år d. 31. maj
John Wohlers Madsen - 60 år d. 11. juni
Ole Nymann - 80 år d. 2. juni
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.
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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.
Vores website og Facebook-gruppe skal opfattes som informations medier. Du
vil fortsat få en mail tilsendt med indkaldelser og opkrævninger.
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 rejser os
og udbringer et 3 foldigt hurra for selskabet.
HURRA - HURRA - HURRA
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TAK!

