27 MAR 2019

Formandens beretning

Dette er år 231 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 17 JUN 2018.
Vi havde her igen glæde af vort nye opholds- og ladetelt og vore tre nye skydetelte Vi var
sidste år kun 22 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. Jeg vil senere i vores
evaluering komme tilbage til at dette antal er alt for ringe. I år skulle vi meget gerne op på
mindst 30 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 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 spillede Storstrømmens Tambourkorps
og vi hjalp selv til med underholdningen ved at synge ”Er du dus med himlens fugle”
Under frokosten præsenterede Jytte, fuglekonge i 2018, en flot udformet skive, der kom op
og hænge ved siden af Selskabets fane.
Den nye Borgmester, Mikael Smed havde meldt sin ankomst til frokosten, men måtte
desværre melde fra på grund af sygdom. Der var et pænt afbud fra
Garnisonskommandanten, Chefen for Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland
Falster, Filialdirektøren for Sparekassen Sjælland samt Vicepolitiinspektøren i Vordingborg
og de lokale redaktører fra Sjællandske. Vi hørte som sædvanlig intet fra Redaktøren fra
Sydsjællands Tidende.
Fugleskydningen afsluttedes kl. 1630 og årets Fuglekonge blev Steen Munthe-Brun, som
vi hermed igen ønsker tillykke med den fine titel.
De mange fine præmier blev inden udpegning af Fuglekongen uddelt med myndig hånd af
vores Kassemester og undertegnede.
Vi har nu i fire 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. Desværre blev vor hjemmeside hacket,
men det lykkedes Niels med hjælp fra en ekspert, at få genskabt hjemmesiden. Tusinde
tak til Niels for dette arbejde.
Jeg vil også takke direktør Per Guldbrandsen fra Forsikringsselskabet Storstrømmen, for
medlemskab af selskabet og for med sit firma at have doneret betaling af Selskabets årlige
forsikring. Det giver lidt mere luft i budgettet.
Det er fortsat ikke lykkes at få vore mange fine skiver i opsat et passende sted i
kommunen. Direktionen synes fortsat at det 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 hele
eller dele af vore fine skiver udstillet et passende sted i Vordingborg Kommune.
Regnskabet for 2017 blev ikke godkendt ved Generalforsamlingen sidste år, og det er ikke
lykkes – på trods af mange opfordringer - at få et nyt regnskab fremstillet, hvorfor det ikke i
det forløbne år har været muligt at søge midler ved fonde eller kommunens
materialeudvalg, idet disse ansøgninger altid skal vedlægges et godkendt regnskab.
Den 03. Oktober 2018 afholdt Direktionen (-) en evaluering af sidste års fugleskydning,
hvor det blev fastslået at det er uholdbart med en manglende tilmelding til
fugleskydningen. Af hensyn til beslutning om gennemførelse samt ikke mindst indkøb til
Køkkenet er vi nødt til at finde på en løsning om tilmelding. Det blev ligeledes fastslået, at
der er behov for en selvstændig dag til indskydning af rifler og forladere. Steen MuntheBrun har fremskaffet mulighed for at dette vil kunne lade sig gøre omkring den 01. Juni i
Jægerspris. Endvidere blev det fastslået, at det er uholdbart med et manglende, godkendt
regnskab. Kassemesteren skal endvidere være tilgængelig på mail, telefon og SMS,
hvilket ikke har været tilfældet i 2018. Dette har besværliggjort håndtering af regninger,
kommunikation med medlemmer og potentielle medlemmer mv.
John Ibby og Steen Malthe-Bruun deltog på Selskabets vegne den 17. November sidste år
i et møde med alle sydsjællandske fugleskydningsselskaber i Nørre Alslev. Der kom ikke
noget konkret ud af mødet.
Jeg vil gerne byde velkommen til vore nye medlemmer og håbe, at I vil føle jer godt til rette
i Selskabet.
Jeg glæder mig som formand for Selskabet over at vor Teltmester Daniel Manley har
kæmpet sig tilbage til livet som fader og ægtemand efter sit alvorlige trafikuheld sidste år i
marts. Flot gået og imponerende at du i juni sidste år formåede at møde op og dirigere
opstilling og nedtagning af teltet mv. Lad os give Daniel en hånd.
Jeg vil som formand sammen med direktionen og vore støtter i det kommende år fortsat
arbejde med at få flere medlemmer samt sponsorater til vores Selskab.
Til det kommende Fugleskydningsarrangment den 16 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 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 det gode forhold samt for
værtskabet her i Magasinbygningen.
Til slut vil jeg erindre alle om Selskabets valgsprog: Borgerlig samdrægtighed er vores
selskabs øjemed.

