
 

 
Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab af 1896 

 
 

Referat af 
Ordinær generalforsamling den 26. april 2017 

 

Til stede var: Fuglekongen (bestyrelsesmedlem Allan Christiansen), 4 bestyrelsesmedlemmer og 17 
medlemmer. 6 af de 10 nye medlemmer var til stede.  
 

Dagsorden i henhold til lovene:  
 

1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Regnskab 2016  
4. Indkomne forslag  

– herunder fastsættelse af næste års kontingent, samt optagelse af nye medlemmer.  
5. Valg til bestyrelse:  

Brian Bo Kristensen – modtager genvalg 
Allan Christiansen – modtager genvalg 
Rene Due – modtager genvalg 
Henrik Jensen – modtager ikke genvalg 
Suppleant: Peter Borg – modtager genvalg 

6. Valg af revisorer: 
1. revisor: Carsten Sørensen – modtager genvalg 
2. revisor: Bent Stausgaard – modtager genvalg 

7. Valg af revisorsuppleant: Kim Jørgensen – modtager genvalg 
8. Valg af fanebærer: Søren Stenspil – modtager genvalg 
9. Bestyrelsens konstituering  
10. Eventuelt 

 
 
 
  



1. Peter Borg blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. 
 

2. Formanden aflagde sin beretning (se bilag). Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 

3. Regnskab blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Bestyrelse fremlagde følgende forslag til ændringer af lovene §9, §12, §13 og §19. 
 
§9: Bestyrelsen kan bestå af syv medlemmer, nemlig: en formand, en næstformand, en kasserer, en 
sekretær og 3 andre medlemmer, en suppleant samt to revisorer og 1 revisor suppleant. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog må to eller flere tillidsposter ikke beklædes af samme person. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, henholdsvis med fire eller tre medlemmer. 
Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem afgår de lige år. Næstformand, kasserer samt de to 
øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige år.  
Bestyrelsen kan genvælges, dog behøver genvalg ikke at modtages. Bestyrelsessuppleanter samt 
revisorer og revisor suppleant vælges for et år ad gangen. 
 
§12: Generalforsamlingen vælger hvert andet år en 2 officielle fanebærer. Fanebærerne skal bære 
fanen på officielle dage for selskabet. Derved menes selve fugleskydningsdagen samt ved 
højtideligheder, hvor selskabet bør repræsenteres. Generalforsamlingen vælger hvert andet år, 
forskudt af valget af den officielle fanebærer, en suppleant blandt skydebrødrene eller 
konstituerer en suppleant fra bestyrelsen Generalforsamlingen vælger i lige år 1. fanebærer og i 
ulige år 2. fanebærer. Selskabets sekretær er forpligtet til, at informere den officielle fanebærer, 
for så vidt muligt mindst 2 måneder før, om de eventuelle højtideligheder der måtte være hvert år. 
 
§13: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 14 dage før. 
 
§19: Der gives gaver til skydebrødre ved jubilæer og runde fødselsdage. Jubilæer: 25, 40, 50, 60 og 
70 års sammenhængende medlemskab og derefter hvert 5. år. Disse gaver overbringes ved 
generalforsamlingen på Valdemarsdag. Runde fødselsdage: 50 år og derefter hvert 10. år. Disse 
gaver overbringes på dagen af en fra bestyrelsen eller på inviteret festdag. Disse gaver 
overbringes på Valdemarsdag, dog på selve dagen/festdagen hvis selskabet er inviteret. Dette er 
uden tilbagevirkende kraft. 
 
Alle ændringer blev vedtaget. Ny udgave af selskabets love er med som bilag. 
 
 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uforandret – dvs. kr. 400 i kontingent og kr. 
100 i opsparing 
 
 
Følgende 10 nye medlemmer blev optaget i selskabet: 
René Hellum, Kristoffer Hvenegaard, Daniel Olsen (var ikke til stede), Jonas Enselmann (var 
ikke til stede), Patrick Hansen (var ikke til stede), Andreas Villumsen (var ikke til stede), 
Michael Martens, Preben Johansen, Emil Skov Frydahl og Jesper Lüthmann Nielsen (var 
ikke til stede). 



 
5. Næstformand Brian Bo Kristensen blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Allan Christiansen blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem René Due blev genvalgt. 
Bestyrelsen indstillede Peter Borg i stedet for Kasserer Henrik Jensen, Peter blev valgt. 
Som ny suppleant indstillede bestyrelsen Kim Jensen, Kim blev valgt. 

 
6. 1. revisor Carsten Sørensen blev genvalgt. 

2. revisor Bent Stausgaard blev genvalgt. 
 

7. Revisorsuppleant Kim Jørgensen blev genvalgt. 
 
 

8. 2. fanebærer Sørens Stenspil blev genvalgt. 
 
 

9. Bestyrelsen sammensatte sig som følgende: 
Formand Curt Jensen 
Næstformand Brian Bo Kristensen 
Kasserer Peter Borg 
Sekretær Claus Jeppesen 
Bestyrelsesmedlem Allan Christiansen 
Bestyrelsesmedlem René Due 
bestyrelsesmedlem Lars Vinholt 

 
 

10. Bestyrelsen opfordres til at få forbedret servicen på Park Hotel. 
I forbindelse med vores 125 års jubilæum bør medlemmer som f.eks. er indmeldt 3 år før 
arrangementet afholdes betale en større egen andel – dette set i forhold til medlemmer 
som har betalt i alle årene. 

 
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for slut samt takkede for god ro og orden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


