Referat af generalforsamling 2019
den 21. november 2019
i Taastrup idrætshaller
Til generalforsamlingen var fremmødt 28 brødre.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Jan Eriksen blev med applaus valgt enstemmigt.
Han takkede for valget, og konstaterede efterfølgende, at forsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.
2. Formanden aflægger beretning og meddeler datoen for næste års fugleskydning
På fugleskydningsdagen tirsdag den 4. juni, en uge tidligere end traditionen byder, grundet
pinsen. var vi sådan nogenlunde det samme antal brødre, som der plejer at være til
fugleskydning, så det tyder på at jungletrommerne har klaret dem, som var i tvivl om datoen.
Vejret var traditionen tro som det skulle være med sol og dejligt vejr.
Marchen gennem byen ja-ja, det med takten, det bliver nok ikke bedre, men lidt forsinket fik vi
”politi beskyttelse”, dejligt at også denne tradition blev genoplivet, så vi kan komme sikkert
frem til skydepladsen, så vi håber i bare det fortsætter
Det hele drejer sig om at fugleskydningen forløb tilfredsstillende, og meget blev skudt ned, men
vi er ikke så gode til at ramme plet. Jeg ser frem til den dag hvor der ikke er brug for
lodtrækning.
Det kniber med opmærksomheden på hvornår det er ens tur. Måske skyldes det, som vi synger i
morgensangen: ”dagen går med pile-, kort- og keglespil, det er det vi vil, pilsner drikkes
til”.Med Fuglekongen var der ingen slinger i valsen, Jan var på pletten og ramte plet, så enkelt
er det! Et eksempel til efterlevelse.
Hovedbudskaber er: at være opmærksom og at være i skydeteltet i god tid, ellers mister man sit
skud og dermed muligheden for en flot præmie og måske muligheden for at blive fuglekonge.
Så langt så godt, men frokosten, den var ikke i orden. Vi har været udfordret med ny restauratør
hvert år de sidste 3 år. Vi har brugt meget tid på at forklare, hvad vi forventet, lækker mad,
kolde øller og brændevin, men lige lidt har det hjulpet. Traditionen tro, fristes man næsten til at
sige, er der ikke længere en restauratør i Stopuret, men navnet ”Stopuret” er kommet tilbage.
Det tager vi som et godt varsel; Maden bliver i 2020 leveret af ”Kejserinden”, hvilket borger for
kvaliteten. Måske betyder det, at vi ikke kan holde prisen, men er det ikke bedre, den ene gang
om året, at betale f.eks. 100,00 mere og gå glad hjem fra en dejlig fugleskydningsdag. Og at
kunne sige, at både maden og vejret var i orden? Jeg har allerede haft det første møde angående
frokosten og jeg er meget fortrøstningsfuld.

Som i nok har bemærket er der i indkaldelsen til generalforsamlingen anført Dress code på
fugleskydningsdagen. Hvorfor nu det? Vi synes, at det ikke er helt godt nok, måske er det tiden,
men alligevel! Mange har spurgt og har nok fået forskellige svar. De nye brødre ved ikke altid,
hvad de skal holde sig til, så derfor har vi våget pelsen, så på fugleskydningsdagen er
påklædningen: ”skjorte eller polo, lange bukser og lukkede sko”. Det er velset at have slips på,
men det er ikke et krav.
Det der med at sende brevpost er ikke hvad det har været. Indkaldelsen til generalforsamlingen
blev sendt den 1. november, Jeg har hørt, at nogle først så indkaldelsen den 15 november. Jeg
ved selvfølgelig ikke, hvor længe indkaldelsen har ligget og ventet i postkassen, men for at gøre
en lang historie kort; det er nok tid til at kommunikere via mail. Vi skal blot have indsamlet
mailadresser, det kan ske ved at brødrene sender en mail til mail@taastrup-fugleskydning.dk
indeholdende afsenderens navn.
Til slut vil jeg takke de frivillige hjælpere i forbindelse med fugleskydningsdagen, opstilling og
nedtagning m.v. Og tak til bestyrelsen for et fantastisk samarbejde. Uden det, ville vi ikke kunne
afvikle en fugleskydningsdag så problemfrit. Og tak til alle brødrene for jeres måde at være på
Formanden meddelte at datoen for Fugleskydningen 2020 er den 9. juni
3. Sekretæren oplæser bestyrelsesprotokollen
Sekretæren gennemgik kort det seneste års møder:
9. maj 2019:
Maj-mødet er altid det ”store møde”, hvor vi planlægger skydedagen.
18. juni 2019
Den årlige evaluering af skydedagen
24. okt. 2019
Møde hos Majestæten – hvor han blev smykket med et opdateret emblem, og vi genbesøgte
evalueringsmødets emner. Desuden planlægning af generalforsamlingens dagsorden.
21. november 2019:
Forberedelse af det sidste til generalforsamlingen – bl.a. gennemgang af regnskab, liste af
proponerede, mm.
Protokollen blev godkendt med applaus.
4. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse og stiller forslag om størrelsen af
kontingent og indmeldelsesgebyr
Regnskabet: Kassereren gennemgik regnskabet.
Balancen: Aktiver og passiver gennemgået.
Spørgsmål fra salen: Ingen
Regnskabet og kontingent blev godkendt med applaus.
5. Sekretæren forelægger til godkendelse forslag til nye brødre
Der er i år indkommet 14 forslag til nye brødre. Der vil med generalforsamlingens godkendelse
af disse være i alt 31 på venteliste.
Titel

Navn

Adresse

By

Postnr

Postdist

Proponent

Vi kan ikke vise navnene pga. GDPR bestemmelserne.
De 14 blev alle godkendt til optagelse.
6. Valg af bestyrelse
På valg var:
Henrik Nielsen
Brian Rützou
John Korvin Thomassen
Sven Arne Pedersen
– alle genvalgt med applaus
7. Valg af fanebærere
Fanebærere:
Brian Rützou og Lars Prier.
– begge genvalgt med applaus
8. Indkomne forslag
Ingen forslag
9. Eventuelt
Indsamlingen af mailadresser sker ved at skrive ”det sidste brev” til brødrene og de på
ventelisten
Vi sluttede af med at synge Skytternes længsel
Indsamling til Thøgersens fond: kr. 1.656,-

