
 
Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab af 1896  
Formandens beretning 2019  
 
Højstærede fuglekonge –– ærede skydebrødre.  
 
I oktober måned sidste år, fik bestyrelsen en kedelig meddelelse. Vores højtærede æresmedlem Bjarne 
Jensen var afgået ved døden den 19. oktober. Bjarne Jensen blev begravet fra Glostrup kirke, hvor Glostrup 
og Omegns Fugleskydningsselskab var repræsenteret med Curt, Michael, Claus samt Kim og skydebrødre til 
familien. Fanebærerne blev placeret ved siden af Bjarnes kiste, hvor de stod under hele 
begravelsesseancen. Efter aftale med præsten gik vi foran kisten, da den blev båret ud af. Bjarne brændte 
selv for selskabet i hans 42 års lange medlemskab hvor han bl.a. var formand i en periode. Bjarne blev 
indmeldt i 1976. Bjarne blev 81 år.  
Jeg vil gerne bede selskabet sammen med mig at holde 1 minuts stilhed for Bjarne Jensen.  
 
Tak og så fortsætter vi med selve beretningen.  
 
Valdemarsdag d. 15. juni 2018 var en flot solrig dag og der var 55 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. Curt Jensen trakterede selskabet på Glostrup 
Bodega. 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. 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 i haven.  
Fra rådhuset gik turen i optog med vores to fanebærere i spidsen, mod Byparken ad Hovedvejen.  
Solskin og dejligt vejr - som indledningsvis blev nævnt - 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 anneks og det er vist blevet en tradition, at vi får lokalet ud til selve 
parken. Frokosten forløb stille og roligt og under spisningen blev der solgt lodder til det kinesiske lotteri. 
Under frokosten blev 3 nye medlemmer optaget i selskabet - til jer endnu en gang velkommen.  
Efter frokosten gik vi tilbage og fortsatte skydningen og selskabets nye fuglekonge blev Kenneth Hansen. 
Kenneth har været medlem af selskabet siden 2011 hvor han i øvrigt også blev fuglekonge. 
Brystpladen faldt for skud nr. 260, hvilket er 37 skud mere end forrige år.  
Der blev taget billede af den nye Fuglekonge foran skyde skuret flankeret af formanden og vores 2 
fanebærere. Tillykke med titlen.  
Ud over vores nye fuglekonge, vil jeg da også lige nævne præmietagerne ved fuglen:  
Morten Hansen tog Kronen.  
Lennert Larsen tog Næbet  
Claus Jensen tog Halsen  
Karsten Kjelstrup tog Halen  
Lars Vinholt tog Venstre Klo  
Jonny Heidemann tog Højre Klo  
Kenneth Hansen tog Venstre Vinge  
Steen Hansen tog Højre 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. Jeg vil i denne forbindelse gerne annoncere lidt for denne disciplin. Det vil være 
rigtig dejligt, hvis der udvises lidt mere interesse for luftgeværerne og sat lidt mere gang i skydningen her. 
Vi skulle nødigt hen og spare den konkurrence væk.  
 
Ved Glostrup kulturnat i 2018 havde vi fået en standplads i Byhistorisk Hus. Vores bestyrelsesmedlemmer 
Curt og Claus havde den ære at passe pladsen – og vi havde en rigtig hyggelig aften. Det viste sig at 
Byhistorisk Hus foruden en masse fotos af selskabet også har et af vores gamle ”skind” med fuglekongerne 
fra tidligere tider. Skind er jo så meget sagt – det var førhen blot noget hessian tapet man havde skrevet på. 
Vi har lavet et samarbejde med Byhistorisk Hus – idet de fremover vil få overbragt vores gamle bøger, 
fortegnelse og lignede efter det er blevet digitaliseret. 
 
Vores traditionelle banko aften blev afholdt den 13. november, hvor der var mødt 89,5 op til en hyggelig 
aften med god stemning og fantastiske præmier.  
 
Selskabets 2. påskebanko blev afholdt den 2. april hvor der var mødt 55 op til den hyggelig aften. Men vi vil 
jo meget gerne have at der kommer mange flere til dette arrangement. 
Der skal lyde en stor tak til dem der blev og hjalp til med oprydning. 
Vi rykker så frem til dagen i dag, hvor vi i vores selskab kan præstere at være 64 skydebrødre. Jeg må 
opfordre at de enkelte skydebrødre kigger i egne rækker for at se, om der ikke skulle gemme sig en 
potentiel ny skydebroder.  
 
 
  
Så går vi over til Jubilæer & Runde fødselsdage:  
Jubilæum: 
Flemming Carstensen – 25 år 
Runde fødselsdage:  
Henrik Jensen – 60 år den 26/8-2018  
Steen Hansen – 60 år den 27/9-2018 
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 
ahar bare en lille chance for at se, hvem der har betalt. I fremtiden vil vi prøve at få det op og køre med 
mobilpay. 
Vi prøver at få noget op at køre med Køge fugleskydningsselskab til en fælles dag , med det der følger med. 
 
Hermed vil jeg afslutte formandsberetningen af med, at vi alle sammen rejser os og udbringer et 3 fyldigt 
hurra for selskabet.  
HURRA - HURRA - HURRA  
 
TAK! 
 


