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Referat af generalforsamlingen den 25. februar 2020 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Fløng Forsamlingshus og begyndte kl. 18.00 med at fanen blev 

ført ind. 

 

Der var 29 deltagere. 

 

Formanden Jon Nielsen bød velkommen og bad alle rejse sig. Formanden udtalte mindeord om de 

medlemmer, der var afgået ved døden i det forgangne år: 

- 2. marts 2109 – nov. 53 Josef Jezewski – Æresmedlem og kasserer i foreningen i 30 år. 

- 8. maj 2019 – jan. 57 Sven Nielsen – Skydeleder 

- 25. maj 2019 – sept. 64 Kurt Hartvig 

- 7. oktober 2019 – marts 58 Jens Thomsen 

 

Ad dagsordenen pkt. 1 – Valg af dirigent 

Bestyrelsen 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 konstatere, at foreningens medlemstal var på 95 ved årets udgang mod 

107 for et år siden. Formanden sagde, at vi på den måde bevarer vores medlemstal nogenlunde, ud 

fra den betragtning, at vi – ligesom de andre garderforeninger – har svært ved at tiltrække yngre og 

særligt de lige hjemsendte gardere. Den tidligere ordning med kontingentfrihed i det første år er 

ophørt. I stedet for har De Danske Garderforeninger taget andre initiativer for at fastholde og om 

muligt øge medlemstallet. Her tænkes på det såkaldte Unge projekt/klynger, der blev påbegyndt i 

2019. Her bliver de indkaldte og hjemsendte opfordret til at melde sig ind og betale et kontingent 

der er renset for det administrative, vi som lokal garderforening opkræver. De første tal tyder på en 

positiv udvikling. 

Formanden takkede alle medlemmerne for den store opbakning, der er til foreningens forskellige 

aktiviteter. Og også en stor tak til bestyrelsen smat skyde- og bowlingleder for det arbejde, der 

lægges i arbejdet med de forskellige aktiviteter. 

Traditionen tro forsøger vi at komme ud til alle medlemmernes mærkedag, og 2019 har ikke været 

en undtagelse. Der har været 2 x 50 års, 3 x 70 års, 3 x 75 års, 1 x 80 år, 1 x 85, 1 x guldbryllup og 

1 x diamantbryllup i årets løb 

Formanden omtalte også det faktum, at et par af foreningens medlemmer i årets løb har været 

generøse med at give sponsorater til flere arrangementer, hvilket er med til at vi kan gennemføre 

dem med en vis standard. 

Formanden sagde også en tak til Høje-Taastrup Kommune dels for at vi fortsat kan have vores 

Garderstue på den gamle Parkskole, og også for samarbejdet vedrørende Den Nationale Flagdag 

den 5. september. Det er en god tradition, der er blevet opbygget med et fint program, med parade 

til og mindesamling ved æresstenen på Magdas Plads. En indsats, der er en soldaterforening værdig. 

Formanden opfordrede til, at så mange af medlemmerne møder op, og kan man ikke deltage i 

marchen, så møde op i kirken og/eller ved æresstenen. 

Formanden omtalte også de to gennemgående vinter aktiviteter, der løber fra august/september til 

april: Bowling og skydning. Bowling foregår i et samarbejde med Søndre Birks Garderforening. I 

2019 blev foreningens 1. hold såvel regionsmester og landsmester. Og på dette tidspunkt også 

regionsmester for 2020. Vores bowlingleder – Svend Clausen-Beck - er også regionsbowlingleder. 

Skydning foregår på Parkskolen den første mandag i måneden. For en del år siden var der et pænt 
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antal medlemmer, der dyrkede denne aktivitet. I de senere år er antal deltagere begrænset, men i 

bestyrelsen er der enighed om, at så længe skydeleder og skydelederassistent har mod på det 

fortsætter vi denne aktivitet, Tk til Niels Chr. Brandt og Ebbe Lilleø. 

Ud over bowling og skydning har foreningen afholdt fællesmøde i januar sammen med Søndre 

Birks Garderforening og Gl. Roskilde Amts Garderforening, generalforsamling i februar, 

sommertur til København (tak til Henning Lajer), National Flagdag i september, fugleskydning i 

september med en ændring i programmet i forhold til tidligere og julebanko i december. Herudover 

har bestyrelsen holdt 4 bestyrelsesmøder og deltaget i formandsmødet i Køge og 

Repræsentantskabsmødet i Slagelse. I sidstnævnte blev vores kasserer Micheal Frandsen valgt son 

en af kritiske revisorer. Vores fane deltager i så meget som muligt, bl.a. var den repræsenteret ved 

Valdemarsdag den 15. juni men vores næstformand Morten Hofmann-Timmol som fanebærer. Men 

også en tak til fanebærer Steffen Skarby og suppleant Tommi Gilsgaard. 

Formanden blev ved formandsmødet i 2019 valg som regionsrådsformand/vicepræsident for 

Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. 

Svend Clausen-Beck manglede en omtale af turen til Sandholmlejren i marts. 

Formanden: Ja, det var en meget god tur. 

 

Med disse bemærkninger til beretningen blev den taget til efterretning. 

 

Ad dagsorden pkt. 3 – Kassererens regnskabsaflæggelse 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2019, der viste et positivt resultat på godt10.000 kr., hvoraf de 

godt 9.000 kr. var overskud fra de forskellige arrangementer. Af overskuddet bliver der henlagt 

ekstra 5.000 kr. i alt 5.950 kr. 

 

Poul Thomsen spurgte til overskuddet fra Bankospil. Kassereren oplyste, at ½ kom fra indtægter 

og den anden ½ fra sponsorer. 

Poul Thomsen spurgte til, hvorfor beløbet til møder var mindre end tidligere. Kassereren oplyste, 

at alle udgifter til formandens deltagelse i repræsentantskabsmødet inkl. Hustru blev betalt af 

sekretariatet pga. formandens hverv son Vicepræsident. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

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

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

medlemstal, som foreningen havde pr. 31. december 2019. 

 

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

godkendt. 

  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet på 375,- kr. for 2021. Der var ikke andre forslag så 

kontingentet for 2021 blev godkendt til kr. 375,-. 

 

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. 
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Ad dagsorden pkt. 7 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Michael Frandsen og Troels Ramløv Nielsen blev foreslået som nyt medlem af 

bestyrelsen. Der var ingen andre forslag, så begge blev valgt med akklamation. 

 

Ad dagsorden pkt. 8 – Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

På valg var Tom Rasmussen, der var villig til genvalg, og Søren D. Sørensen blev foreslået som ny 

suppleant. Der var ingen andre forslag, så begge blev valgt 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 var villig til genvalg og som fanebærersuppleant blev 

Jørgen-Peter Rosager-Lund foreslået.  Der var ingen andre forslag, så begge blev valgt med 

akklamation. 

 

Ad dagsorden pkt. 12 – Eventuelt 

Formanden takkede Søren D. Sørensen for hans arbejde i bestyrelsen. 

Axel Hartmann takkede for opmærksomheden ved hans 80 års fødselsdag 

Næstformanden anbefalede deltagelse i Gardermarchen den 27. september 2020 i Høvelte. Der er 

3 ruter: 8 – 17 og 30 km. Tilmelding via marchens hjemmeside. Axel Hartmann anbefalede det. 

 

Under eventuelt blev der overrakt Hæderstegn: 

 

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

formanden/vicepræsidenten: 

 

10 års tegn: 

Jørgen-Peter Rosager-Lund 

 

25 års tegn: 

Erik Høltermand  

60 års tegn: 

Axel Hartmann 

De danske Garderforeningers hæderstegn: 

Henning Kraiberg Knudsen 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen deltog alle i spisning af gule ærter eller wienerschnilzel. 

 

______________________________ 
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Referent: Henning Kraiberg Knudsen 


