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Formandens beretning 

 

Dette er år 229 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 19 JUN 2016. 

Vi havde her den særlige udfordring, at Vordingborg Garnisons telte var inddraget til det 

etablerede modtagecenter, hvorfor vi måtte leje telte fra de lokale erhvervsdrivende i 

Vordingborg. Tak til John Ibby og de erhvervsdrivende, der gjorde det muligt at leje disse 

telte. 

Vi var sidste år kun 23 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. I år skulle vi meget gerne opnå en bedre opbakning til vor årlige 

fugleskydning. 

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 kl. 1200, hvor Kantinen var vært ved en 

fortrinlig frokost. En stor tak skal lyde til Jytte og hendes hjælpere for atter igen at stille op 

og arrangere frokost og Kantine. Under frokosten fik vi videreført en gammel tradition fra 

tidligere gloværdige tider, idet Storstrømmens Tambourkorps kom og underholdte med 

god musik under spisningen af frokosten. 

Under frokosten præsenterede Niels Brandt, fuglekonge i 2015, en flot udformet skive, der 

kom op og hænge ved siden af Selskabets fane. 

Vi havde sidste år under frokosten besøg af oberstløjtnant Tonni Schumann, chef for 

Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster. Der var et pænt afbud fra 

Borgmesteren, Garnisonskommandanten og Vicepolitiinspektøren i Vordingborg. Vi hørte 

intet fra Redaktøren fra Sydsjællands Tidende 

Vi afsluttede frokosten med at synge ”Er du dus med Himlens Fugle”. 

Fugleskydningen afsluttedes en time senere end beregnet og årets Fuglekonge Rune Høj 

Niielsen blev overraskende meddelt dette via telefon. 

De mange fine præmier blev inden udpegning af Fuglekongen uddelt med myndig hånd af 

vores Kasserer og Ceremonimesteren. 



Vi har nu i to år haft vor egen hjemmeside på Facebook 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. 

Vi har søgt Kommunen om tildeling af midler fra Frivillighedspuljen og har haft held til at få 

tildelt 20.000 kr. som skal gå til indkøb af et nyt brugt telt, som Teltudvalget er i gang med 

at indkøbe. Sidste år lykkedes det under fugleskydningen at få indsamlet 501,50 kr. 

Selskabet har således 2501,50  kr. til at anskaffe et nyt brugt telt for. For nærværende er 

Teltudvalget ved at anskaffe et brugt telt til 18.000 kr.. Vi skal som Selskab overfor 

Vordingborg Kommune redegøre hvad vi har brugt de tildelte midler til. Jeg vil sørge for at 

dette sker. 

Selskabet er endvidere i efteråret 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 er 

ikke lykkedes at komme ordentligt ud over rampen med dette projekt, men der vil blive lagt 

et link på vores hjemmeside med de aktuelle tilbud om rabatter og jeg vil gå i dialog med 

kassereren om at sende aktuelle tilbud ud til de medlemmer, der har en e-mail. Endvidere 

kan man med fordel downloade en app til sin mobil telefon, der fortæller hvilke 

forretninger, der er med i ordningen. 

Selskabet deltog i Vordingborg Kommunes Frivillighedsdag i Møns hallerne i slutningen af 

september med fane og foldere. Der blev udleveret et antal foldere og en tilkendegav at 

han ville melde sig ind, men bortset fra det var der ingen større interesse for selskabets 

virke. 

Vi har fået et tilbud om at opsætte vore mange fine skiver i Vordingborg Lokalhistoriske 

Forening, der har lokaler på Kulturarkaden i Vordingborg. Direktionen synes dette er en 

god idé at promovere vores Selskab på, idet det faktisk er synd at alle disse flotte 

kunstværker ligger gemt af vejen oppe på magasinbygningens loft og hvor kun dele af 

samlingen ”luftes” en gang om året under vor generalforsamling. Direktionen vil arbejde 

videre med at få vore fine skiver udstillet i Kulturarkaden. 

Jeg vil gerne byde velkommen til vore nye medlemmer og håbe at I vil føle jer godt tilrette i 

Selskabet. 

Jeg vil som formand sammen med direktionen og vore støtter i det kommende år arbejde 

med 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  fik lov til af kongen i sin tid 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 evne til skydefærdigheder. 



Til det kommende Fugleskydningsarrangment den 18 JUN, har jeg sørget for at 

Tambourkorpset igen vil være til stede og underholde. De vil – lige som sidste år -  møde 

lidt tidligere ind og skyde på ringskiver. 

Jeg vil afslutte min beretning med 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 det gode forhold samt for 

værtskabet her i Magasinbygningen. 

Til slut vil jeg erindre alle om Selskabets valgsprog: Borgerlig samdrægtighed er vores 

selskabs øjemed. 

 

 

 


