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Kære Skydebrødre ! 

Jeg vil ønske Jer alle et rigtigt godt nytår, håber at I alle er kommet godt i 

gang og ikke er ramt af Corona. 

Det har nok været den mest mærkelig tid i lang tid, det er meget frustrerende 

at vi gerne vil ses, og vi alle trænger til det, men bare ikke må. Vi ser os der-

for nødt til at udsætte generalforsamlingen, til det igen kan lade sig gøre at 

mødes. Vi i bestyrelsen har nogle ændringer til vores vedtægter, som vi er 

blevet pålagt af kommunen at lave. Dem vil vi forlægge i dette blad, det er 

små omskrivninger og udlægninger som egentligt har samme indhold, men 

skal være skrevet på en anden måde. I må gerne læse dem og komme med 

Jeres synspunkt, hvis I ikke er enige.  

Jeg har lavet en lille mini beretning for året, som også er med i bladet, og 

kasseren Lars Søndergaard har lavet et regnskab til Jer, I må så have Lars 

lunefulde måde at fremlægge regnskabet på, til gode. 

Vi har i bestyrelsen også måtte aflyse bestyrelsesmøder, men skrives ved på 

mail, vi er alle af den holdning at vi må vise samfundssind, selvom vi savner 

hinanden og Jer. Vi havde glædet os til generalforsamlingen. 

Jeg vil bede Jer om at passe godt på Jer selv, og så ses vi på den anden 

side.  Bestyrelsen 2021 - Peter Roschmann 

Fest, traditioner og fornyelser 
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Fugleskydningen 2020 

Side 2 

   

Fuglekonge 2020 

Søren Elster 

Adjudant 2020 

Morten Theilsborg 

Skydemester 2020 

Peter Højland 

Keglemester 2020 

Frank Larsen 

Hvor var vi dog heldige at der var 

lempet på forsamlingsforbuddet 

da vi skulle afholde vores Fugle-

skydning 2020. Det var en fanta-

stisk dag, vejret var med os, som 

det plejer, og alle var i festligt 

humør. Det var som om at vi alle 

trængte til at komme ud og få 

lufte slipset.  

Tak for en dejlig dag.  



 

Side 3 Årgang 2021 blad nr. 1 

Generalforsamlingen 2021 er udsat på grund af forsam-

lings forbuddet i forbindelse med Corona. 
Vi har desværre set os nødt til at udsætte vores planlagte generalforsamling, til tiderne igen tillader det. Vi har nogle ændringer til 

vores vedtægter som vi vil forlægge for Jer her. De vil ikke have nogen praktisk indvirkning på vores selskab, men i forbindelse 

med person dataforordningen, er kommunerne pålagt at indsamle vedtægter fra samtlige foreninger i Deres kommune. Da vores 

vedtægter er fra før vi hed Egedal, omhandler mange af ændringerne en egentligt omskrivning, MEN de skal godkendes på gene-

ralforsamlingen. De bliver forelagt her, og kom gerne med kommentarer og konstruktive input, på hjemmesiden eller direkte på 

mail til formanden. 

Således vedtægter af 1. februar 2013   Forslag til ny omskrivning eller tilføjelse. 

   

 

§ 2. Selskabets adresse: 3650 Ølstykke. 

§ 4. Som medlem kan optages personer, der er bosid-
 dende i Ølstykke, eller har særlig tilknytning til 
 denne. Medlemmer kan optages efter indstilling og 
 godkendelse af bestyrelsen.  

 

§ 5. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regn
 skabet revideres at de på generalforsamlingen 
 valgte revisorer. Kontingentet fastsættes årligt 
 på den ordinære generalforsamling. Bestyrel-
 sen fastsætter beløbet for deltagelse i fugle skyd
 ningen. 

 

§ 10. Dagsorden for generalforsamlingen. 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer. 

Pkt. 3: Kassereren fremlægger Selskabets regnskab 
 til godkendelse. 

Pkt. 5: Indkommende forslag. 

§ 12. Såfremt Selskabets aktiviteter bortfalder, og  Sel-
 skabet derved opløses, tager generalforsamlingen 
 stilling til fordeling af Selskabets net toformue til 
 humanitært arbejde i Egedal kommune. 

§ 2. Selskabets hjemsted er Egedal Kommune. 

§4. Som med kan optages personer, der er bosidden-
 de i Egedal, eller som har særlig tilknytning til Ege
 dal. Alle der aktivt vil arbejde for selskabets formål 
 kan blive medlem af selskabet. Et medlem er for-
 pligtet til at overholde foreningens vedtægter og 
 leve op til foreningens formålsbestemmelse. 

§ 5.  Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnska-
 bet revideres af de på generalforsamlingen valgte 

 revisorer og fremlægges til godkendelse på 
 den ordinære generalforsamling. Regnskabet 
 skal aflægges efter god regnskabsskik og skal 
 give et retvisende billede af aktiver og passi-
 ver, samt foreningens drift i regnskabsåret. 

§ 10. Dagsorden for generalforsamlingen. 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent. 

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til  

 godkendelse.             

Pkt. 5: Behandling af indkommende forslag. 

§12.  Forslag om opløsning af selskabet kan kun ved-
 tages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
 mindst 2/3 af selskabets stemmeberettigede med-
 lemmer er til stede. For at forslag om opløsning 
 kan vedtages, kræves at mindst 2/3 af de afgiven-
 de stemmer er for forslaget. Såfremt der ikke er 
 repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer 
 indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træf
 fe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn 
 til de fremmødtes antal. Regnskab og formuefor-

 hold: i tilfælde af opløsning af selskabet , skal et 
 eventuelt overskud doneres til en almennyttig 
 forening eller organisation.  

NY 

§14 Hæftelse: jf. §31 i folkeoplysningsloven: krav 
 om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettet 
 mod selskabet. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer 
 hæfter personligt for det tilskud, som selskabet har 
 modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet 
 er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, 
 der kan tilregnes pågældende som forsætlig  eller 
 uagtsom. Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke personligt 
 for foreningens tilskud efter loven.   

Regnskab og økono-

misk oversigt for 

året 2020 

Regnskabet er ikke revideret 

endnu, men bliver det i den nær-

meste fremtid. 

Mini berertning:  

Vi må trods, de ydre faktorer vi alle må leve med lige nu, glæde os over 

at vi fik afholdt både generalforsamling og fugleskydning i år 2020. Trods   

det at vi ikke kunne afholde forårs arrangementet, kommer vi alligevel ud 

af 2020 med et positivt resultat. Der er ingen tvivl om at vi meget hellere 

vil have brugt en masse penge, og gennemført 3-4 gode arrangementer 

for selskabet. Vi har meget vi skal indhente, når vi  kan mødes igen. 

Bestyrelsen 2021 - Peter Roschmann 
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En stor tak til vores sponsorer som gør vores arrangementer muligt: 

 

Lindetræet på Græstedgaard 

Vi har ikke fået plantet lindetræet på Græstedgaard, men det 

bliver sat i de kommende uger. Det skulle være med et  lille 

arrangement, med overrækkelse til kommunen. Det må vi 

vente med til det kan lade sig gøre. Derfor får vi det plantet 

nu, og laver et arrangement lige så snart det kan lade sig 

gøre. 
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