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Formandens beretning

Dette er år 230 i vort agtværdige selskab.
Lad mig starte med at byde jer alle velkommen til dette års generalforsamling som
formand for Fugleskydningsselskabet af 1788 for Vordingborg og omegn. Vordingborgs
ældste og mest traditionsrige selskab.
Lad mig først takke direktionen og de mange andre gode faste støtter, der sidste år gjorde
det muligt atter at gennemføre fugleskydningen på Knudshoved Odde den 18. juni 2017.
Vi havde her den særlige glæde at kunne opstille vort nye opholds- og ladetelt, som
Vordingborg Kommune havde doneret 20.000 kr til. Vi er meget taknemmelige for at
kommunen imødekom vor ansøgning om midler til et nyt telt, idet det blev mere og mere
besværligt at låne og leje telte fra kasernen og civile erhvervsdrivende i byen. Nu har vi
vort ejet telt og har tillige fra kassebeholdningen indkøbt tre gode skydetelte. Så
teltmæssigt er vi nu godt kørende som fugleskydningsselskab.
Vi var sidste år 38 skytter, der fra morgenstunden startede ud med at mindes de
medlemmer, der i løbet af sidste år desværre var gået bort til de evige
fugleskydningsmarker samt ønske de medlemmer, der var for syge til at deltage, alt det
bedste. I år skulle vi meget gerne op på over 40 deltagere i fugleskydningen.
Herefter marcherede vi med vor fane i spidsen rundt om fuglene og startede med en
morgenparole, hvor reglerne for dagens fugleskydning blev gennemgået.
Fugleskydningen blev traditionen tro indstillet klokken 12.00, hvor kantinen var vært ved
en fortrinlig frokost. En stor tak skal lyde til Jytte og hendes hjælpere for atter at stille op og
arrangere frokost og kantine. Under frokosten sidste år manglede vi desværre
Storstrømmens Tambourkorps til at underholde, hvorfor vi selv stod for underholdningen
ved at synge ”Er du dus med himlens fugle”.
Under frokosten præsenterede Rune Høj Nielsen, fuglekonge i 2016, en flot udformet
skive, der kom op at hænge ved siden af Selskabets fane.
Vi havde sidste år under frokosten besøg af daværende borgmester Michael Seiding
Larsen, der som gammel Livgarder efterfølgende meldte sig ind i Selskabet, hvilket vi er
meget glade for og stolte over, og vi var vel flere, der havde håbet at han kunne have
fortsat som borgmester, men det er også flot at have en 2. viceborgmester fra Vordingborg
Kommune som medlem af selskabet. Der har været et pænt afbud fra
garnisonskommandanten, chefen for Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland Falster
samt vicepolitiinspektøren i Vordingborg. Vi hørte derimod intet fra redaktøren fra
Sydsjællands Tidende.

Fugleskydningen afsluttedes en time senere end beregnet og årets fuglekonge, Jytte fra
Kantinen, blev overraskende udpeget ved lodtrækning.
De mange fine præmier blev inden udpegning af fuglekongen uddelt med myndig hånd af
vores kasserer og undertegnede.
Vi har nu i tre år haft vor egen Facebookside samt en hjemmeside på www.1788.dk, hvor
Niels Brandt har ydet en formidabel indsats. Endvidere har Niels sørget for at Selskabets
folder er blevet opdateret og nu kan sendes elektronisk som reklame til sponsorer og
kommende medlemmer. Tusinde tak til Niels for dette arbejde.
Jeg vil også takke direktør Per Guldbrandsen fra Storstrøms Forsikring g/s, for
medlemskab af selskabet og for med sit firma at have doneret betaling af Selskabets årlige
forsikring. Det giver lidt mere luft i budgettet.
Jeg erindrer om, at Selskabet sidste år blev tilmeldt ordningen Lokale Fordele, hvor man
har mulighed for at støtte fugleskydningsselskabet, der nu er noteret som en forening, der
kan støttes, når man køber ind i de lokale forretninger i Vordingborg, Stege og Præstø.
Det fremgår af vor hjemmeside, hvorledes man tilmelder sig ordningen, der nu også
omfatter tilbud om mobilabbonnement hos TDC. Endvidere kan man med fordel
downloade en app til sin mobil telefon eller tablet, der fortæller hvilke forretninger, der er
med i ordningen.
Det lykkedes desværre ikke at få opsat vore mange fine skiver i Kulturarkaden hos
Vordingborg Lokalhistoriske Forening. Direktionen synes fortsat, at det er synd, at alle
disse flotte kunstværker ligger gemt af vejen på magasinbygningens loft, og hvor kun dele
af samlingen ”luftes” en gang om året under vor generalforsamling. Direktionen vil arbejde
videre med at få hele eller dele af vore fine skiver udstillet et passende sted i Vordingborg
Kommune.
Jeg vil gerne byde velkommen til vore nye medlemmer og håber, at I vil føle jer godt tilrette
i selskabet.
Jeg vil som formand for Selskabet ønske vor teltmester, Daniel Manley, al mulig held og
lykke med de kommende operationer og genoptræning, idet Daniel desværre i
begyndelsen af marts var involveret i et alvorligt trafikuheld. Vore tanker går til Daniel og
hans nærmeste pårørende med håb om, at han kommer sig, så vi kan have ham med i
vores rækker til næste år. Selskabet vil samlet sende en hilsen til Daniel for at opmuntre
ham efter generalforsamlingen.
Jeg vil som formand sammen med direktionen og vore støtter i det kommende år arbejde
på at få flere medlemmer samt sponsorater til vores Selskab. Her bør vi måske sende en
venlig tanke til det polske forsvar, som nu giver økonomiske midler til de borgere, der i
fritiden uddanner sig på våben, der kan bruges til forsvar af nationen. Det minder meget
om, hvorfor mange byer omkring 1780'erne fik lov til af kongen at danne skyttelaug og
fugleskydningsselskaber, der medvirkede til at øge den samlede danske nations forsvar.
Det kan være, at fremtiden om føje år ser lys ud for selskaber som vores, hvor vi af staten
får økonomiske midler for at opøve vores skydefærdigheder.

Til det kommende fugleskydningsarrangement den 17. juni, har jeg sørget for, at
Tambourkorpset igen vil være til stede og underholde. De vil – lige som forrige år - møde
lidt tidligere ind og skyde på ringskiver.
Jeg vil afslutte min beretning med igen at takke direktionen og vore faste støtter – ingen
nævnt, ingen glemt - for god hjælp og opbakning i det forløbne år.
En stor tak skal lyde til Rosenfeldt Gods og familien Tillisch for de gode forhold samt for
værtskabet her i Magasinbygningen.
Til slut vil jeg erindre alle om Selskabets valgsprog: Borgerlig samdrægtighed er vores
selskabs øjemed.

