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Fest, traditioner og fornyelser

Godt Nytår !

Vigtige datoer i 2020:
Generalforsamling 2020
Fredag d. 7/2 – 2020

Formandens klumme

Forårs arrangement

Kære Skydebrødre !
Forår 2020

Først og fremmest vil vi ønske jer alle en glædelig bagjul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi håber at alle har nydt juledagene og fået fejret nytårsaften med manér.

Fugleskydning 2020

Det bliver spændende at se hvad 2020 bringer os alle. Jeg håber at det bringer jer en masse lykkelige stunder, og ønsker en masse held og lykke for jer
og jeres kære.

Lørdag d. 29/8 - 2020
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Vi skal snart samles igen til årets ordinære generalforsamling, Det bliver på
vores samlingssted Græstedgaard. Vi arbejder for øjeblikket med at forære
Græstedgaard et Lindetræ til gårdspladsen, og håber at det går i orden, så vi
kan præsentere det til generalforsamlingen. Vi har taget kontakt til Holbæk
Bryghus igen, og Elisabeth skal ikke på skiferie i år, så hun har lovet at komme og fortælle os om ølbrygning, hos dette mikrobryggeri.
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen !
Bestyrelsen 2020 - Peter Roschmann

Side 2

ØFS Stafetten med Bo Hedgaard
Vi er nu nået til nr. 17 i ØFS Stafetten. Det plejer at være fuglekongen der står for, ved først kommende blad efter fugleskydningen, men Peter Højland var deltager i blad nr. 2-2018, så derfor blev
det en anden med H i efternavnet.

Hvad laver du til dagligt:
Jeg er lige nu automekaniker hos Autopartner i Frederikssund hos Kim Madsen. Jeg er uddannet automekaniker,
men har i de sidste år lavet lidt forskelligt, Jeg har været
tekniker på insulin maskinerne på Novo Nordisk i Hillerød,
samt kørt som serviceteknikker hos Jensen, på industri vaske maskiner og rulleforløb.

Hvordan kom du i bekendtskab med Fugleskydningsselskabet:
Det var gennem min genbo formanden Peter
Roschmann, som introducerede mig for fugleskydningsselskabet. Jeg har så været med i bestyrelsen siden
2017, og suppleant i bestyrelsen siden 2015.

Hvor længe har du boet i Ølstykke, eller hvad er din
tilknytning til byen:

Hvad laver du når du ikke er til Fugleskydnings arrangement, har du nogle hobbies:

Jeg har boet i Ølstykke hele mit liv. Jeg er født og opvokset
i Ølstykke. Jeg har gået på Maglehøjskolen, og boet på
Rugvænget i min opvækst. Jeg boede nogle
år i Brønshøj, men kom
tilbage da jeg fik mulighed
for at købe mine forældres hus på Rugvænget.

Jeg har min datter Celleste hver anden weekend, så
hende bruger jeg tid sammen med. Hun er begyndt at
ride, så det går der en del tid med. Jeg tog jagttegn for
et par år siden, så når det kan lade sig gøre tager jeg
på Jagt, gerne i Sverige, hvor vi skyder dyr og masser
af vildsvin.
Hvilket medlems nummer vil du give stafetten videre til: Jeg giver den til nr. 18 på formandens liste.
Formanden sagde tak for at måtte forstyrre Bo, og på
den måde blev vi alle lidt klogere på én af vores brødre.

Holbæk Bryghus er et mikrobryggeri grundlagt i 2005 af en gruppe ølentusiater i Holbæk. De oprindelige andelshavere måtte
give op i 2010 og efter skiftende ejere, er det siden 2012 en del af kredsen bag restauranten Bryghuset No5 der ejer bryggeriet.
Bryggeriet har til huse i kælderen under restauranten der først hed Nygade No5, men med tiden har skiftet navn til Bryghuset
No5 – Institut for Øllogi og Hektolitteratur. Holbæk Bryghus er formodentlig Danmarks mindste mikrobryggeri og de første år blev
der kun brygget øl på fad til salg fra restauranten over bryggeriet. De første øl på flaske kom kort tid før jul 2006, i dag sælges
Holbæk Bryghus øl på flaske primært i nordvestsjælland. Vi får besøg af
brygger Elisabeth Gottschalck som vil fortælle om det spændende erhverv at brygge øl, samt lade os smage på en masse forskellige øl, som
er udvalgt til aftenens menu.
Skynd dig at tilmelde dig.

Fuglekonge 2019
Peter Højland

Adjudant 2019
Nicklas Lindorff

Skydemester 2019
Peter Højland

Keglemester 2019
Morten Theilsborg
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Generalforsamling 2020
Fredag den 7. februar
På Græstedgaard !
Skydebrødrene indkaldes herved til den ordinære generalforsamling og efterfølgende herremiddag.
Arrangementet afholdes på Græstedgaard, Udlejrevej 13B, 3650 Ølstykke.
Døren åbnes kl. 18.00
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,
Erik Jespersen villig til genvalg. Suppleanter: John Jørgensen og Thomas Nørskov er 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.

18.00

Døren åbnes på Græstedgaard

Kl.

19.00

Generalforsamling 2019

Kl.

20.00

Herremiddag fra St. Rørbæk forsamlingshus bestående af:

Kl.

20.30

Forret:

Lakse mad med rævesovs.

Hovedret:

Nøgleben og nakkefilet med tilbehør.

Dessert:

Kaffe og Bagerens Svesketærte.

Vi får under middagen besøg af Holbæk Bryghus, hvor brygmester Elisabeth Gottschalck vil
fortælle om øl brygning og lade os smage lidt øl der vil passe godt til maden.

Mulighed for kortspil, dartspil, rafling og billard efter maden.
Der vil være musik under maden.
Arrangementpris:

kr. 280,00 inkl. 1 øl. HUSK årskontingent betales denne dag også. (200,00 kr.)

Tilmelding inden mandag d. 27/1—2020 på hjemmesiden www.fugl1913.dk
eller til Peter Roschmann på 24226211, eller på mail roschmann@mail.dk Eller til et af de andre bestyrelsesmedlemmer.
HUSK at informere dine gæster om ØFS’s påklædnings reglement.

ØFS bestyrelsen 2020
Formand

Næstformand

Kasserer

Peter Roschmann

Morten Theilsborg

Lars Søndergaard

Rugvænget 21

Tranevej 1

Bøge alle 4

3650 Ølstykke

3650 Ølstykke

3600 Frederikssund

roschmann@mail.dk

morten@fukuban.dk

olstykkefans@hotmail.com

47161702 mobil 24226211

Mobil 26743551

47178632 mobil 24249632

Sekretær

Våbenmester

Webmaster

Erik Jespersen

Leif Rasmussen

Michael Schmidt Larsen

Akacielunden 7, 3. tv.

Sperrestrupvej 45 B

Mahognivej 13

4000 Roskilde

3650 Ølstykke

3650 Ølstykke

Et-consult@mail.dk

Sg-service@mail.dk

46762001@mail.dk

Mobil 40114858

47174487 mobil 40413090

46762001 mobil 26224014

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Suppleant

Bo Hedgaard

John Jørgensen

Thomas Nørskov

Rugvænget 13

Ny Toftegårdsvej 12

Opalvej 51

3650 Ølstykke

3650 Ølstykke

3650 Ølstykke

boibsen@hotmail.com

jj@birkedalridecenter.dk

tintinsport36@gmail.com

Mobil 20877184

Mobil 21437719

Mobil 30719794

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår !

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