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Kære Skydebrødre ! 

Så er endnu et år gået på hæld, med alle 

de glæder og sorger det må have tilført os 

alle. Et år går stærkt og tiden flyver af sted. 

Jeg håber at I alle har haft en glædelig Jul 

og vil samtidig ønske Jer alle et godt og 

lykkebringende nytår i 2018. 

Jeg skrev lidt om at kommunen ville sælge 

Græstedgaard i min klumme sidst, men kan 

nu berolige alle at denne plan, er fra 

kommunens side skrinlagt. Det er vi glade 

for, det betyder jo også at vores skjolde kan 

få lov til at blive hængende på 

Græstedgaard, det kunne jo kræves, at de 

skulle pilles ned, af evt. ny ejer af 

bygningen. 

Græstedgaard bliver heldigvis brugt flittigt, 

og derfor er det ikke lykkedes os at få 

gården som ellers planlagt. Derfor bliver 

generalforsamlingen afholdt fredag den 2. 

februar 2018, på Ølstykke Kro 

Fest, traditioner og fornyelser 
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planlagt allerede. Det er meget svært for os at 

booke Græstedgaard længere ud i fremtiden, 

men vi prøver at reserverer så hurtigt at det kan 

lade sig gøre. Der har faktisk i skrivende stund 

åbnet sig en mulighed for at vi kan reserverer de 

2 faste datoer, og håber derfor at det lader sig 

gøre i fremtiden. 

Vi skal jo også forny os, og faktisk bliver 

selskabet 105 år i 2018, så det vil vi gerne 

markerer med et arrangement hvor vi giver den 

lidt gas så derfor afholder vi i år 

generalforsamlingen på Ølstykke kro, med 3 

retters menu og musik og underholdning. Vi 

glæder os til at kunne byde Jer alle velkommen 

til en rigtig fest aften. 

Vel mødt d. 2/2—2018 på Ølstykke Kro. 

Bestyrelsen  

Peter Roschmann 
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ØFS Stafetten med Asger Eriksen 

Side 2 

Vi er nu nået til nr. 11 i ØFS Stafetten, stafetten blev givet videre til nr. 7 på 

formandens liste, og derfor satte formanden, Asger Eriksen i stævne til de 

traditionelle spørgsmål 

Hvad laver du til dagligt:  

Jeg er uddannet skov og landskabs 

ingeniør, altså skov fogede som det hed 

i gamle dage. Jeg har firmaet A.E. 

Skovservice, hvor jeg udfører alt inden 

for, træfældning, topkapning, 

rodfræsning og klipning af hække.  

Hvor længe har du boet i 

Ølstykke, eller hvad er din 

tilknytning til byen:  

Jeg har egentligt aldrig  boet i Ølstykke, 

men i Slangerup.  Jeg bor i dag på 

Påstrupvej, mellem Ølstykke og 

Sundbylille, hvorfra jeg også driver 

firmaet. 

Hvordan kom du i bekendtskab 

med Fugleskydningsselskabet: 

Det var gennem John Jørgensen, Jess 

Dahl Madsen og Niklas Hytholm som jeg 

var i Round Table med. 

Hvad laver du når du ikke er til 

Fugleskydnings arrangement, har 

du nogle hobbies:   

Jeg er til Jagt og fiskeri, som jeg dyrker så 

meget det er muligt, når sæsonen og tiden 

er der. 

Hvilket medlems nummer vil du 

give stafetten videre til:   

Jeg giver den til nr. 5 på formandens liste. 

Formanden sagde tak for at måtte 

forstyrre, og på den måde blev vi alle lidt 

klogere på endnu en af skydebrødrene. 

Asger 

Frederikssund fra trætoppen, med 

Tolboden  og dampskibet Skjelskør i 

 Stort tillykke til vort nye medlem   Danni Elmo ! 

Glæden var stor, da Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup mandag d. 6. november 
uddelte Egedal Kommunes Ungdomslederpris, Lederpris og Kulturpris 2017 ved det årlige arrangement i Hal 3 i 
Smørum Idrætscenter. Danni Elmo fik kulturprisen for sit kæmpearbejde med at stable Ølejren Musikfestival på 
benene i sin egen have på Ulejrevej. - Det er Crazy. Jeg har boet i Ølstykke siden januar, sagde Danni ved 
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Generalforsamling 2018 

Fredag den 2. februar 

På Ølstykke Kro ! 
Skydebrødrene indkaldes herved til den ordinære generalforsamling og efterfølgende herremiddag. 

Arrangementet afholdes ude i byen i år, nemlig på Ølstykke Kro,  Københavnsvej 23, 3650 Ølstykke 

Der er adgang til kroen fra kl. 18.30 Generalforsamlingen starter kl. 19.00 

Generalforsamlingen gennemføres i henhold til dagsorden for fugleskydningsselskabets vedtægter og regler. Disse 

kan ses på selskabets hjemmeside www.fugl1913.dk, eller rekvireres hos vores kasserer Lars Søndergaard. 

Ifølge dagsorden pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer kan det oplyses, at følgende er på valg. 

Lars Søndergaard villig til genvalg, Michael Schmidt Larsen villig til genvalg, Morten Theilsborg villig til genvalg, 

Kim Harring ønsker ikke genvalg. Suppleanter: Erik Jespersen og John Jørgensen villig til genvalg. 

Revisor Jess Dahl Madsen og Henrik Lunøe villig til genvalg. 

Revisorsuppleant Bjarne Rasmussen villig til genvalg. 

 

Aftenens program er som følgende: 

Kl. 18.30  Adgang på Ølstykke Kro 

Kl. 19.00 Generalforsamling 2018 

Kl.  20.00 Herremiddag bestående af: Forret:  Chili gratineret laks 

      Hovedret: Gammeldags oksesteg med alt tilbehør. 

      Dessert: Kaffe og Sanni’s æblekage 

Mulighed for kortspil og rafling efter maden. 

Der vil være underholdning og musik under maden. 

Arrangementpris: kr. 250,00 inkl. 1 øl til maden. HUSK årskontingent betales denne dag også. (200,00 kr.) 

Tilmelding inden mandag d. 29/1—2018 på hjemmesiden www.fugl1913.dk  

eller til Kim Harring på 2022 1319, eller på mail h@rring.dk. Eller til et af de andre bestyrelsesmedlemmer. 

HUSK at informerer dine gæster om ØFS’s påklædnings reglement. 

Formanden ønsker Daniel Elmbæk  

tillykke, med titlen som fuglekonge. 

Fuglekonge 2017 

Daniel Elmbæk 

Adjudant 

Per Krogvig 

Skydemester 

Peter Højland 

Keglemester 

Morten Theilsborg 



ØFS bestyrelsen 2017ØFS bestyrelsen 2017ØFS bestyrelsen 2017ØFS bestyrelsen 2017    
Formand  

Peter Roschmann 

Rugvænget 21 

3650 Ølstykke 

roschmann@mail.dk 

47161702  mobil 24226211 

Næstformand 

Morten Theilsborg 

Tranevej 1 

3650 Ølstykke 

morten@fukuban.dk 

Mobil 26743551 

Kasserer 

Lars Søndergaard 

Bøge alle 4 

3600 Frederikssund 

olstykkefans@hotmail.com 

47178632   mobil 24249632 

Bestyrelsesmedlem 

Kim Harring 

Højrisvej 17 

3540 Lynge 

h@rring.dk 

Mobil 20221319 

Våbenmester 

Leif Rasmussen 

Sperrestrupvej 45 B 

3650 Ølstykke 

Sg-service@mail.dk 

47174487  mobil 40413090 

Webmaster 

Michael Schmidt Larsen 

Mahognivej 13 

3650 Ølstykke 

46762001@mail.dk 

46762001  mobil 26224014 

Bestyrelsesmedlem 

Bo Hedegaard 

Rugvænget 13 

3650 Ølstykke 

boibsen@hotmail.com 

Mobil 20877184 

Suppleant og Sekretær 

Erik Jespersen 

Akacielunden 7, 3. tv. 

4000 Roskilde 

Et-consult@mail.dk 

Mobil 40114858 

Suppleant 

John Jørgensen 

Ny Toftegårdsvej 12 

3650 Ølstykke 

jj@birkedalridecenter.dk 

Mobil 21437719 

En stor tak til vores sponsorer som gør vores arrangementer muligt: 

 

20 22 13 19 


