
 

Mellemstaternes Garderforening. 

Referat fra generalforsamlingen den 24. februar 2011. 
 
Hele bestyrelsen blev genvalgt uden nogen større valgkampagne. 
Under formandens beretning blev det nævnt, at foreningen begyndte 2010 med 
29 medlemmer og endte med 29 medlemmer. 
Vi holdt 11 møder: 
Fire kammeratskabs aftener i Garderstuen, fire skydninger, generalforsamling 
med spisning, en middag med damerne og en fugleskydning. 
Den tredie årlige fugleskydning blev afviklet uden problemer af nogen art.  
Skydemesteren fortalte, at det tog det meste af eftermiddagen at nedlægge 
fuglen. De trætte og tørstige skytter, 76 i alt, kunne så om sider deltage i 
festlighederne i ølteltet. Reglerne siger ingen spiritus under skydningen. Ca. 925 
skud blev affyret før fuglen ikke kunne holde til mere. 
Skydemesteren rapporterede yderligere, at vore 4 årlige skydninger blev afholdt 
i januar, maj, august og november. I alt deltog 43 skytter: 10 gardere, 19 over-
ordentlige medlemmer og 14 gæster. Desuden havde vi 2 pistolaftener med i alt 
11 deltagende medlemmer. 
Ved årets fire skydninger brugte vi forskellige våben.  US Carbine blev brugt 16 
gange, M1 Garand 10 gange, og forskellige pistoler 16 gange.  Vores skyde- 
mester Peter Ørum mener, at der blev brugt ca. 2.100 skud. 
Vinderne ved de 4 store årlige skydninger blev:   
- vinter: Finn Aagaard 
- forår: Keith Olsen 
- sommer: Keith Olsen igen 
- efterår: Peter Ørum. 
For en gangs skyld så vi ikke formandens navn på denne liste. 
I december havde vi som sædvanligt den årlige hovedrengøring af alle våben, og 
de trængte virkeligt til det. 
Som noget nyt for vores forening er vi begyndt at genoplade de brugte patron- 
hylstre. Våbenmesteren har i årenes løb opsamlet mange tusind patronhylstre, 
som nu får en chance til at lave huller i pletten igen. Det er en meget stor 
besparelse for foreningen, og selvfølgelig er det også svineri bare at smide 
hylstrene væk. Særligt de store 30/06 patroner til Garand geværet spares der 
mange penge på. 


