Generalforsamling i Fugleskydningsselskabet den 27. Marts 2019 for Vordingborg
og Omegn af 1788
Indledning:
Det var med stor bekymring at formanden måtte melde forfald samme dag som
generalforsamlingen pga. pludseligt ildebefindende, hvilket efterfølgende dog har vist sig at være
ufarligt.
Efter ovennævnte orientering og drink, mødtes vi alle til spisning i Magasinbygningen med dejlig
mad, og særdeles god stemning. I alt 17 personer deltog i Generalforsamlingen.
Efter spisningen gennemførtes generalforsamlingen i henhold til foreningens dagsorden:
1. Ceremonimester Peter Oxholm Tillisch (POT) varetog formandsjobbet og indledte med en
beklagelse fra formandens om hans fravær – vi sendte ham alle en tanke og ønsket om god
bedring.
2. Ceremonimesteren varetog dirigentrollen og formandens skriftlige beretning blev fremlagt,
denne er vedhæftet. Beretningen gav ikke anledning til direkte spørgsmål, men få
kommentarer der ikke direkte gav anledning til debat.
3. Efterfølgende gennemgik Vibeke Pedersen det foreliggende regnskab (vedhæftet)
4. Der var fremsendt 2 forslag der er vedhæftet dette referat.
1. Forslag om en minimumsdeltagelse og bindende tilmelding inden
fugleskydningsdagen.
i. Forslaget om minimums antal på 30 personer blev nedstemt. Begrundelsen
var at håndhæve traditionen og evt. genoprette økonomien på anden vis (se
under evt).
ii. Forslaget om bindende tilmelding blev nedstemt. Begrundelsen var at det
altid man altid har kunne tilmelde sig på fugleskydningsdagen, hvilket stadig
bør fastholdes
2. Forslag om at medlemmerne af fugleskydningsselskabet kan komme fra hele landet
blev vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent blev vedtaget
6. Valg til direktionen. Alle blev genvalgt, idet der dog skal findes en assistent til
Kassemesteren.
7. Valg af revisorer
8. Skydedag vedtaget
9. ingen bemærkninger
10. ingen bemærkninger
11. ingen bemærkninger
12. Evt:
Følgende bemærkninger blev noteret:

1. Alle medlemmer bør deltage mere i at få nye medlemmer til selskabet, der skal
kæmpes for selskabet
2. Betaling af kontingenter forud for skydedagen burde indføres.
3. Er det muligt at sætte en minimumsdeltagelse, dette var der ikke stemning for.
4. Vigtigt at fastholde stabile basismedlemmer.
5. Der var opbakning til, at skydningen bør foregå en lørdag, da dette ville give bedre
muligheder for opsætning og nedtagning.
6. Nedsæt præmiernes værdi og forbedre økonomien.
7. Mulighed for legater bør undersøges.
8. Stort ønske om at få skiverne op at hænge – er museet, Kommunens udstillinger
elle andre steder, en mulighed.
9. Større synlighed via annonce i Lokal aviser måske en montre på bibliotek eller andre
steder

