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Referat af generalforsamlingen den 9. februar 2016 

 

Generalforsamlingen blev afholdt Sengeløse Kro og begyndte kl. 18.00 med at fanen blev ført ind. 

 

Der var 41 deltagere og vicepræsident Jens Crone samt præsidiemedlem Kurt Jæger-Rasmussen fra 

Danske Soldaters Landsråd. 

 

Formanden Jon Nielsen bød velkommen. 

 

Ad dagsordenen pkt. 1 – Valg af dirigent 
Jon stillede forslag om Henning Lajer som dirigent. Henning Lajer 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 bede forsamlingen rejse sig og mindes to medlemmer, der var afgået 

ved døden i det forgangne år (Gunner Veggerby, maj 1950 og Leif Østergaard, maj 1963). 

 

Formanden fortsatte med at takke forsamlingen for det store fremmøde, der næsten udgjorde 40 % 

af medlemmerne, samt at opbakningen til foreningens forskellige arrangementer altid var stor, 

således at vel nok over 50 % af medlemmerne på et eller andet tidspunkt har deltaget i et eller flere 

arrangementer.  

 

Fællesmødet med Gl. Roskilde og Sdr. Birk i januar måned med Oberstløjtnant Jan Stoltenborg, var 

godt og med et stort antal deltagere fra de tre foreninger. 

 

Side gevinsten har været – ud fra det vi har oplevet – at de fremmødte får et godt foredrag, men det 

sociale samvær under spisningen før foredragsholderen kommer på, virker til at være utroligt godt 

og hyggeligt, så den vej fortsætter vi 3 foreninger med. 
 

Formanden rettede også en stor tak til bestyrelsen, suppleanterne, skydeleder, bowlingleder, 

fanebærer og – suppleant ved navns nævnelse, som er meget aktive i arbejdet med ledelsen af 

foreningen. Der havde i det forgangne år været afholdt 3 bestyrelsesmøder. 

Foreningen havde ved udgangen af 2015 104 medlemmer (tilgang +1 siden sidste år), hvilket er det 

medlemstal, som har været meget stabilt i flere år. 

 

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 2012 været mange dage at markere 

(1x80 – 3x75 – 6x70 og 5x50 år, samt et guldbryllup). 

 

 Af arrangementer kan nævnes, at der foruden skydning og bowling har været følgende 

arrangementer: 

 Nytårsskydning / og frokost 

 Fællesmøde med naboforeningerne 

 Generalforsamlingen i februar  

 Fugleskydning i september 
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 Julebanko – julearrangementet blev i 2015 gennemført med hjælp fra Henning Bering Bryld, 

der havde fået et lokale stillet til rådighed for foreningen, Tak til Henning Bering Bryld for 

indsatsen. 

 

Foreningens bowlinghold blev igen i 2015 regionsmester, men blev kun nr. 3 på landsplan. Vi 

kunne dog igen i 2015 stille med den bedste individuelle bowler. 

 

Når vores forenings kasserer skal gennemgå regnskabet for 2015, kan det ses, at foreningen har en 

sund økonomi. Det skyldes naturligvis at bestyrelsen arbejder med de indgået midler med fornuft, 

men den væsentligste årsag ligger i den opbakning, der tidligere er nævnt, at ved mange deltager i 

vores arrangementer skabes der gode indtægter, men særligt er det de meget venlige medlemmer, 

som på den ene eller anden måde er ”sponsor” til foreningen 3 medlemmer har eget firma – tak til 

Brian Rützou, Tom Rasmussen og Jon Nielsen. 

 

Året særlige højdepunkt var ceremonien ved Æresstenen ”til ære for alle Danmarks udsendte siden 

1948”. 

 

I 2015 deltog vi i store dele af arrangementet i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og den 

lokale repræsentant fra de blå baretter. 

 

Æresstenen er nu et samlingspunkt. I 2015 indledtes arrangementet morgenandagt, march med 

musik ad Taastrup Hovedgade på en lørdag med aktivitet på handelsgaden og dermed mange 

mennesker til Æresstenen, hvor der også var mange mennesker mødt op og deltog i ceremonien 

med taler mv. 

 

Der var opstillet et telt på hovedgaden, der var tænkt som et udstillingsområde, men aftalen om en 

udstilling smuttede for os i sidste øjeblik, men vi har fokus på ny tiltag/form i 2016. Desværre blev 

det regnvejr efter ceremonien ved æresstenen, så teltet var totalt fyldt og drikkevarer og lidt 

forplejning blev der taget godt imod. 

 

Det nye ved denne dag, var at næstformanden og formanden mødte op ved æressten kl. 04.00 om 

morgenen, hvor et stafetløb arrangeret af The Baton Run Danmark, med start i Næstved og slutmål 

på Kastellet, havde planlagt stop i Høje-Taastrup ved æresstenen. Det er løbere som selv er 

veteraner og flere med fysiske skrammer inkl. pårørende. Med det nye lys på stenen, stod æressten 

smukt der i natten, sammen med levende lys og vores fane, som rammen for en meget speciel 

æreshilsen med kranslægning og korte taler. 

 

Den indsats vi her har gjort ved at være i front ved tilvejebringelse og opstilling af æresstenen i 

Taastrup kan vi godt notere som en af de store ”sager” i foreningens levetid. 

 

Ny tradition har set lyset med forbillede fra USA at sætte flag på en afdød veterans gravsted. 

Vi har fra initiativtager fået et lille Dannebrogsflag, på træpind og påsat DG emblem, der blev stillet 

på Anders Bjørn Storgaard gravsted den 5. september. 

  
Vi har deltaget i formandsmødet og repræsentantskabsmødet i Viborg.  

 

Formanden nævnte, at det i år (2016) er 40 år siden foreningen blev stiftet af nogle initiativtagere på 

Sengeløse Kro, og at der er nedsat et festudvalg, der allerede nu har annonceret datoen for 

jubilæumsfesten: lørdag den 26. november 2016. 



Høje-Taastrup og Omegns Garderforening 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Side 3 af 4 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sekretær Henning Kraiberg Knudsen ● Stenmøllen 9 ● 2640 Hedehusene 

Telefon 4656 1178 ● Mobil 4035 1976 ● kraiberg@gmail.com 

 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, så den blev taget til efterretning. 

 

Ad dagsorden pkt. 3 – Kassererens regnskabsaflæggelse 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2015, der viste et positivt resultat på godt 5.300 kr., hvoraf de 

godt 8.100,- kr. var overskud fra de forskellige arrangementer. 

 

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 2015. 

 

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

godkendt. 

  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 350,- kr. for 2017. 

 

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

kontingentet for 2017 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 Tomsen. 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.  
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Ad dagsorden pkt. 12 – Eventuelt 

Søren D. Sørensen anbefalede stærkt at så mange som muligt blev medlem af Musikkorpsets 

Venner, der er en forening, der støtter Den kgl. Livgardes Musikkorps. Kontingentet er 100,- kr. pr. 

år. Der var ikke andre, der bad om ordet, så man kunne gå videre til at overrække Hæderstegn: 

 

Der blev uddelt hæderstegn til 8 personer. Hæderstegnene blev overrakt af vicepræsidenten: 

40 års jubilæumstegn: 339740 Ernst Ingurt, Jan 73 John Panton, Juli 74 Jon Nielsen, 25 års 

jubilæumstegn: 5/1/LG Juli 1991 Lars With Petersen og 530955/sept.62 Jørn Ribergaard Sørensen 

og 10 års jubilæumstegn: 695897 Jens Møller Bertelsen og April 76 Torben Krog Jensen. Efter 

indstilling af bestyrelsen fik følgende medlemmer Danske Soldaterforeningers Landsråds 

Fortjensttegn overrakt af præsidiemedlem Kurt Jæger-Rasmussen: i Sølv: 334759/Jan 57 Sven 

Nielsen, i Bronze: 3/1/Mar 92 Steffen Skarby, 453519/Jul 60 Ejnar Bering-Bryld og Dec. 93 Brian 

Rützou. 

 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen deltog alle i spisning af gule ærter eller bøf med løg mv. 

 

______________________________ 

Referent: Henning Kraiberg Knudsen 


