Referat af generalforsamling 2021
den 15. oktober 2021
i Taastrup idrætshaller
Denne generalforsamling afholdes efter at corona medførte begrænser for at mødes i 2020 og langt
ind i 2021.
Til generalforsamlingen var tilmeldt 130 brødre, hvad der er det største fremmøde i nyere tid, og
måske det største af alle.
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
Taastrup og Omegns Fugleskydningsselskab af 1859
Tilbage til fugleskydningsdagen juni 2019, som jeg husker det strålende solskinsvejr som
sædvanlig og alle mødte i godt humør på Akseltorv.
Marchen, hvor vi går tre og tre igennem byen.
Vi må stramme op, det med at gå i takt kniber det gevaldigt med og det med at tælle til tre
kniber det også med.
Skydningen.
Skydningen ja ja det kan selvfølgelig gøres bedre, det betyder selvfølgelig, at os der ikke kan
ramme, får chancen ved lodtrækningen, til også at få en præmie med hjem. Men en kunne
ramme ved ejet skud selvfølgelig fuglekongen Jan Eriksen.
Igen en skøn dag som vil blive husket, af de fleste.
Bestyrelsens overvejelser
For bestyrelsen har det været lidt af en ørkenvandring med to aflyste fugleskydninger og en
aflyst generalforsamling, skulle vi gennemføre eller ikke hvor mange måtte vi være samlet, vi
valgte som statsministeren at aflyse under hensyntagen til folkesundheden.
Som et plaster på såret valgte vi så at afholde en generalforsamling med er ekstraordinær
frokost, som er blevet vel modtaget med 125 tilmeldte brødre
Formanden bad forsamlingen at ære de afdøde brødre med en stille tid

De døde er:
Svend Pedersen
Kjeld Thøgersen
Aage Ipsen
Leif Birkemose
Stig Nielsen (Stig elektriker)
Nu ser vi fremad og glæder os til fugleskydningen 2022 den 2. tirsdag i juni eller den 14.
juni 2022
Tak for ordet
Sven Arne
3. Sekretæren oplæser bestyrelsesprotokollen

Bestyrelen har haft et møde siden forrige generalsforsamling på 18. maj 2021:
Dette Maj-møde plejer at det ”store møde”, hvor vi planlægger skydedagen. Dette
mødes dagsorden havde alene at ”mødes på generalforsamling” som vi deltager i
nu.
Protokollen blev godkendt med applaus.
4. Kassereren aflæggede regnskab til godkendelse og stiller forslag om
størrelsen af kontingent og indmeldelsesgebyr
Regnskabet: Kassereren gennemgik regnskabet.
og forsamlingen godkendte regnskabet med applaus.
Spørgsmål fra salen: Der var et spørgsmål om hvad pengene i fonden bruges til.
kontingent og indmeldelsesgebyr bliver ikke ændret. 750,Regnskabet og kontingent blev godkendt med applaus.
5. Sekretæren forelæggede til godkendelse forslag til nye brødre
Der er i år indkommet 7 forslag til nye brødre.
Navn
Mikkel Vollesen
Kasper Lunding
Mørch
Tom Søderhamn

Adresse vises ikke på
web

Postnr Postdist

Proponent
John Korvin
Thomassen
Casper
Sommermark
Petersen
Laurids
Christensen

Jackie Lauridsen
Nikolaj Andersen
Gert Arildsen
Christian Von
Stoöckelbach Selnø

Bjarne Kogsbøll
Christian Strandfelt
Carsten N.
Petersen
John Bilenberg

Alle indstillede blev godkendt.De 7 blev alle godkendt til optagelse. Dermed har
vi nu 36 på ventelisten.
Vi er lige nu 182 brødre, så i 2022 skal vi optage mindst 18
6. Valg til bestyrelsen
På valg var:
Henrik Bøtcher, Jørgen Hansen, Kim Rasmussen, Jon Nielsen og Carsten Rose
- Alle fem blev genvalgt med applaus
7. Valg af fanebærere
Fanebærere:
Brian Rützou og Lars Prier.
– begge genvalgt med applaus
8. Indkomne forslag

Bestyrelsen, foruden den afgående formand, indstillede broder Sven Arne Pedersen
som æresbroder for hans lange indsat i TOFS bestyrelsen.
Dette blev vedtaget med applaus

9. Eventuelt
Indsamlingen af mailadresser sker ved at skrive ”det sidste brev” til brødrene og
til dem der står på ventelisten.
10. Mødes afslutning
Mødet sluttede af med at synge Skytternes længsel, hvorefter der vente en
”fugleskydeselskabs-frokost”

