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Referat af generalforsamlingen den 26. februar 2014 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Café ”Pulsen ned”, Taastup og begyndte kl. 18.30 med at fanen 

blev ført ind. 

 

Der var 38 deltagere og vicepræsident Jens Crone. 

 

Formanden Jon Nielsen bød velkommen. 

 

Ad dagsordenen pkt. 1 – Valg af dirigent 
Jon stillede forslag om Ernst Ingurt som dirigent. Ernst Ingurt blev valgt og konstaterede, at 

generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og var beslutningsdygtig. 

 

Ad dagsordenen pkt. 2 – Formandens beretning 

Dirigenten gav ordet til formanden. 

 

Formanden indledte med, at give udtryk for, at der var to grupper, som han ville sige tak til. 

 

Den ene var fra bestyrelsen og suppleanterne, som er meget aktive i arbejdet med ledelsen af 

foreningen. Der havde i det forgangne år været afholdt 4 bestyrelsesmøder. 

 

Den anden var til medlemmerne, der altid bakker op om de aktiviteter, som bestyrelsen sætter har 

afholdt. 

 

Foreningen havde ved udgangen af 2013 101 medlemmer, hvilket er det medlemstal, som har været 

meget stabilt i flere år. Gennemsnitsalderen er vokset, da det desværre er vanskeligt at tiltrække og 

fastholde de unge gardere. 

 

Bestyrelsen har den tradition, at besøge eller sende en hilsen til de gardere, der har runde 

fødselsdage fra 50 år, har sølv- eller guldbryllup. Der havde i 2013 været mange dage at markere 

(1x80 – 2x75 – 8x70 – 1x60 og 3x50 år samt 1 sølv- og 2 guldbryllup). 

 

Skydningen forvaltes af skydeleder Sven Nielsen og hans hjælper Niels Chr. Brandt, der udfører et 

stort arbejde ved opstilling og klargøring til skydningen den 1.mandag i hver måned i 

vinterperioden (okt. – april). Der har for år tilbage været stor interesse for denne aktivitet, men i de 

seneste år er det desværre gået noget tilbage med deltagerantallet. Så længe Sven og Niels har mod 

og kræfter til det fortsætter programmet med pokaler og det hele. 

 

Formanden udtalte en tak til Ebbe Lilleø, der har doneret en nyere salonriffel til foreningen. 

 

Bowlingen bestyres af vores bowlingleder Svend Clausen-Beck. Det er en aktivitet, der benyttes af 

mange af vores medlemmer. Efter en sæson i Glostrup Bowlingcenter er aktiviteten kommet tilbage 

til Taastrup i bowlingcentret Want2Bowl. Ved bowlingen er Søndre Birks Garderforening 

permanent inviteret, så der en pæn flok gamle gardere med fruer, der kommer der hver anden 

tirsdag i vintersæsonen. Vores 1. hold vandt igen i 2013 regionsmesterskabet og resultatet var så 

godt, at det også rakte til en 1. plads på landsplan. 

 

 Foruden skydning og bowling har foreningen været vært ved følgende arrangementer: 
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 Nytårsfrokost- og skydning 

 Generalforsamlingen i februar 

 Foredrag ved Breide Esbensen i marts 

 Fugleskydning i september 

 Fællesmøde med naboforeningerne blev ikke i efteråret, men først i foråret 2014, hvor den 

nuværende chef for Livgarden var gæstetaler.. 

 Julearrangementet i december på hjemmeværngården 

 

På den nationale flagdag den 5. september havde Høje Taastrup Kommune valgt at markere dagen i 

kommunen for første gang og havde kontaktet Garderforeningen til at stå for det ceremonielle. Det 

blev et arrangement med gudstjeneste i Taastrup Nykirke, med faner og en parade til Anders 

Storgaards grav med kransenedlæggelse. Foreningen har aftalt med kommunen, at være aktiv i 

denne ceremoni fremover, hvor vi har nogle tanker om den fremtidige afvikling. 

 

Der skal her lyde en stor tak til vores fanebærer Steffen Skarby og suppleant Ole Lundum, der 

sørger for, at vores fane kan deltage så vidt muligt, når der er bud efter den i det omfang tid og 

kræfter tillader det, bl.a. deltog den i forbindelse med chefskiftet ved Livgarden den 1. februar 

2013. 

 

Vi har fortsat vores garderstue på Parkvejens skole, selv om den nu er nedlagt som skole og bruges 

til en række andre formål inden for kommunen. 

 

Som nævnt fik Livgarden en ny chef den 1. februar 2013: Oberst, Kammerherre Klavs Lawes. 

 

Vi har deltaget i formandsmødet, repræsentantskabsmødet i Silkeborg (der var af den korte model 

på en dag) og i et regionsmøde i november. På sidstnævnte blev Gardebladets videre skæbne som 

papirbaseret udgave og elektronisk udgave drøftet. Det koster bl.a. 50 – 60.000 kr. pr. måned at 

distribuere bladet. 

 

Vi er også gået positivt ind i projektet med Garderkortet, hvor vi har tegnet et sponsorat for 

bagsiden til vores medlemmer for ikke at belaste foreningens økonomi med distribueringsudgifter. 

Pga. problemer med trykning af bagsiden er projektet for vores vedkommende stillestående i 

øjeblikket, ligesom forsøget med at skaffe firmaer, der vil give rabat på basis af dette fordelskort 

ligge stille ind til de tekniske problemer er løst. 

 

Ved repræsentantskabsmødet i Thisted i maj, vil den nuværende præsident gå af og blive afløst af F. 

Rytter, der er tidligere chef for Livgarden og i øvrigt deltager ved vores 25 års jubilæum. 

 

Henning Bering-Bryld mente, at Garderbladet på elektronisk form var nok 15 år for tidligt, og 

henviste til nogle undersøgelser inden for andre foreninger, hvor mange medlemmer havde meldt 

sig ud, når de skulle bruge IT-løsninger. HBB mente at Garderkortet var en god ide, men var 

skeptisk over for det, da der i dag findes mange andre muligheder for at opnå rabat med andre 

fordelskort. 

 

Formanden kommenterede indlæggene. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 
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Ad dagsorden pkt. 3 – Kassererens regnskabsaflæggelse 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2013, der viste et positivt resultat på ca. 1200 kr. 

Driftsregnskabet har reelt et underskud på ca. 2400 kr., mens aktiviteterne har tilsammen givet 

overskud på ca. 3600 kr. 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, hvorfor kunne dirigenten konstatere, at 

regnskabet var godkendt uden indsigelser. 

 

Ad dagorden pkt. 4 – Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 

Kassereren fremlagde budgettet og forslag til kontingent. Budgettet er baseret på det kendte 

medlemstal, som foreningen havde pr. 31. december 2013. 

 

Der var ingen spørgsmål til budgettet, hvorfor dirigenten kunne konstatere, at budgettet var 

godkendt. 

  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 350,- kr. for 2015. 

 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten kunne konstatere, at 

kontingentet for 2015 er fastsat til det foreslåede 350,- kr. 

 

Ad dagordenen pkt. 5 – Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad dagsorden pkt. 6 – Valg af formand 

Bestyrelsen foreslog genvalg, og da der ikke blev opstillet modkandidater, blev Jon Nielsen 

genvalgt med akklamation. 

 

Ad dagsorden pkt. 7 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Josef Jezewski og Poul Thomsen. Begge var villige til genvalg og blev det med 

akklamation. 

 

Ad dagsorden pkt. 8 – Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
På valg var Niels Christian Brandt og Tom Rasmussen. Begge var villige til genvalg og blev det 

med akklamation. 

 

Ad dagsorden pkt. 9 – Valg af 2 revisorer 

På valg var Ole Lundum og Hans Mortensen, der begge var villige til genvalg, og da der ikke var 

modkandidater, blev begge valgt. 

 

Ad dagsorden pkt. 10 – Valg af 1 revisorsuppleant 

På valg var Peter Hansen, der var villig til genvalg, og da der ikke var modkandidater, blev han 

valgt. 

 

Ad dagsorden pkt. 11 – Valg af fanebærer og suppleant 

På valg var Steffen Skarby som fanebærer og Ole Lundum som suppleant. Da der ikke var andre 

forslag, blev begge genvalgt.  

 

Ad dagsorden pkt. 12 – Eventuelt 
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Søren D. Sørensen sagde tak for besøget i forbindelse med hans 70 års fødselsdag. 

 

Henning Bering-Bryld kom med en tak fra lokalhistorisk forening om hjælp med rensning af en 

gravsten for en falden i forbindelse med krigen i 1864 og kunne i øvrigt oplyse, at der var fundet 11 

gravsteder i kommunen over faldne i krigen i 1864 og opfordrede til at der blev lagt blomster ved 

disse gravsteder i forbindelse med markering af afslutningen på denne krig. 

 

Hæderstegn 

Der blev uddelt hæderstegn til 4 personer. Hæderstegnene blev overrakt af vicepræsidenten: 

 10 år: Kristian Rosborg 

 10 år: Kurt Hartvig 

 40 år: Peter Hansen 

 50 år: Benny Bay 

 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen deltog alle i spisning af gule ærter eller wienerschnitzel mv. 

 

______________________________ 

Referent: Henning Kraiberg Knudsen 


