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Referat af generalforsamlingen den 26. februar 2019 

 

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

ført ind. 

 

Der var 33 deltagere og præsident Jens Crone. 

 

Formanden Jon Nielsen bød velkommen og bad alle rejse sig. 

Foreningens medlem Jens Ebbe Nielsen, Sengeløse og med årgang november 1955, er afgået ved 

døden den 29.08.2018. Jens Ebbe havde 60 års DG-jubilæum i 2017. Han var trofast ved 

foreningens særlige mærkedatoer og deltog nogle gange i foreningens generalforsamlinger i 

forbindelse med overdragelse af diverse jubilæumstegn. Foreningens fane deltog og jeg vil ikke 

undlade at nævne, at der i takke annonce i lokalavisen. særligt var en tak til Høje-Taastrup GF. Æret 

være hans minde. 

 

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 sin beretning med, at oplyse, at vi ved udgangen af 2018 var i alt 107 

medlemmer. Vi bevarer nogenlunde foreningens medlemstal så det må på en måde være 

tilfredsstillende – men kun på en måde, idet vi som alle øvrige garderforeninger i landet – har svært 

ved at tiltrække yngre og særligt lige hjemsendte gardere – dette trods for, at der er foretaget tiltag 

fra DG side m.h.t. kontingentfrihed det 1. år – når vi kommer til kontingentopkrævningen ser vi et 

billede, hvor der så kommer udmeldinger eller undladelse af betaling. Men herom lidt senere i 

beretningen.   

 

Foreningen har en meget stor og trofast skare af medlemmer, og der lyde en stor tak for den 

opbakning I viser bestyrelsen og dermed foreningen. Men vi ser Jer jo ikke kun i dag – rigtig mange 

medlemmer deltager ved næsten alle arrangementer – andre ser vi løbende ved en eller flere af de 

andre arrangementer – og nogle medlemmer har for fundet særlig kærlighed for nogle af de 

gennemgående vinteraktiviteter. Tak skal der lyde fra bestyrelsen – men I må også bringe en stor 

tak med hjem – for når vi indbyder til arrangementer, hvor medlemmers ledsagere kan deltage, så 

får vi også den vej, en meget fin opbakning.    

 

Traditionen tro forsøger vi at komme ud til alle medlemmernes mærkedag – og vi har virkelig i de 

senere år haft hård brug for budgetpunktet – gaver – idet der i 2018 var følgende portvins 

modtagere og besøgs aflæggelse: 2 x 50 år, 3 x 60 år, 1 x 70 år, 8 x 75 år, 2 x. 80 år, 1 x 85 år,  

1 x Sølvbryllup, 3 x Guldbryllup og 1 x Diamant bryllup 

 

Et par af foreningens medlemmer har i løbet af foreningsåret været meget generøse og er venlige 

med at give sponsorater til flere arrangementer – eller direkte donationer ingen nævnt og ingen 

glemt – men tak for hver én krone. Dette betyder bl.a. at foreningens økonomi af den vej er sund. 
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Garderkortet – vi stopper – da det ikke er formået at skaffe lokale samarbejdspartnere - tak til – 

Roskilde Teltudlejning for sponsor så vi ikke havde omkostninger for udsendelsen til alle 

medlemmer. Garderkortet kan nu købes via DG, hvis man har interesse herfor.     

Det er også på sin plads, her at sige tak til Høje-Taastrup Kommune – dels fordi vi fortsat har 

foreningens Garderstue på den gamle Parkskole, men også for det samarbejde vi har vedr. den 

Nationale Flagdag – 5. september. Det er en god tradition og ikke mindst nu hvor vi har den flotte 

æressten ved Magdas Park som samlingspunktet – en sten vi fortsat alle i foreningen kan være stolte 

af, at havde været med til at rejse. Vi har en smuk dag i Taastrup med et fint program og som 

Garderforening gør vi her en indsats som er en soldaterforening værdigt. Formanden opfordrede at 

så mange som muligt af medlemmerne møder op – kan man ikke deltage i marchen – så kan man 

komme i kirken/og eller æresstenen. 

 

Foreningen har – 2 gennemgående vinteraktiviteter – der har faste mødedatoer fra ca. 

september/oktober til slut i april måned – det er bowling og skydning. 

Bowling har samarbejde med Sdr. Birk og Gl. Roskilde vedr. almindelige trænings- og 

spildeaftener – et par gange om året udvides deltager foreninger og igennem et par år er det 

foreningens bowlingleder der står for afviklingen af regionsmesterskabet – der så foregår i Taastrup. 

Vi har et pænt antal medlemmer der dyrker denne aktivitet – men af dem har vi også et par stykker 

som er rigtig gode – de levere gode resultater der i 

2018 medførte: 

Nr. 1 regionsmestre.  

Nr. 1 Landmesterskabet. 

Claus Gade blev nr. 2 individuelt landsplan. 

 

I år – februar 2019 – har vi igen vundet regionsmesterskabet. 

Svend Clausen-Beck er foreningens bowlingleder, men også regionsbowlingleder. 

Skydning er den anden vinteraktivitet – den har vi haft på programmet i rigtig mange år – og her 

taler vi om skydning på Parkskolen 1. mandag i måneden i sæsonen. 

 

For en række år tilbage var der et pænt antal medlemmer der dyrkede denne aktivitet – i de senere 

år er det et begrænset antal – men bestyrelsen er enige om, at når vi nu har lokale, de mange våben 

og sidst men ikke mindst, at skydeleder og skydeleder assistent har ”mod på sagen” – så fortsætter 

vi.  

 

Stor tak Niels Chr. Brand og Ebbe Lilleø. 

 

Foruden skydning, bowling - har foreningen afholdt følgende arrangementer: 

 

Nytårsskydning/og nytårsfrokost i januar. 

Fællesmøde i januar med Sdr. Birk og Gl. Roskilde 

(Kammertjener Andersen – Frederik den IX og Prins Henrik.) 

Generalforsamling – februar 

Sommertur til København - Tak Henning Lajer. 

Nationale flagdag – 5. september. 

Fugleskydning i september – AFLYST – 15 tilmeldinger inkl. bestyrelsen. 

Foredrag i Garderstuen – oktober – Udgået i år. 

Julebanko – december 
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Foreningens Garderforening var i marts 2018 vært ved region V (Sjælland og øerne) som vi 

afholdte i Hedehusene fritidshus – tak til Poul Tomsen som var tovholder og tak til alle hans 

hjælpere. 

 

Alt dette kunne ikke arrangeres/køres uden en god bestyrelse – Tak til Jer alle. 

 

Men ved sidste års generalforsamling, var Poul Tomsen på valg og Poul havde meddelt bestyrelsen, 

at han efter 8 års arbejde for foreningen og med hans særlige ansvar ”registratorposten” – ønskede 

at takke af. Som afløser, havde formanden været i kontakt med Breide Esbensen og han havde sagt 

ok til at lade sig opstille – Breide blev valgt. Men nogle få dage efter meddelte Breide, at han måtte 

beklage, han havde fortrudt sin beslutning og ønskede at træde ud omgående. Det betød, at vi måtte 

bringe 1. suppleanten ind i arbejdet og det var således Poul Tomsen der ufortrødent påtog sig sin 

forpligtigelse og fortsatte som bestyrelsesmedlem frem til i dag – og i arbejdet fortsatte Poul som 

registrator. Sidste år sagde formanden til Poul, at grundet regler i DG kan vi ikke hædre dig med 

særlige tegn – men du fik portvin – i dag en blomst – tag den med hjem til Lis med tak.  

 

Vi har afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder.  

Deltaget ved Repræsentantskabsmødet i Randers. 

(Her blev foreningens nye kasserer Michael Frandsen valgt som én af 2 kritiske revisorer) 

I øvrigt kan det her oplyses, at foreningen har lagt billet ind på nyt værtskab vedr. 

Repræsentantskabsmødet i 2026 (foreningen 50 års jubilæum). 

 

Foreningens fane deltager i så meget som det er muligt – bl.a. 

Ved HKH prins Henriks bisættelse – februar 2018. 

Ved Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. 

Men også tak til Steffen Skarby for hans virke som fanebærer og Tommi Gilsgaard som suppleant 

/faneløjtnant 

 

De Danske Garderforeningen – gør fortsat en stor indsat for at moderniser i organisationen og 

forsøger på alle måder at se fremad og finder tiltag for at styrke og videre fører DG – ikke mindst 

Garderbladet udvikles til stadighed. Økonomien – skal vi sige hænger lige sammen – et er spec. 

Garderbladet som er en stor post – men der forsøges hele tiden at finde løsninger. Ved 

formandsmøderne i marts måned, skal der behandles et meget stort materiale/oplæg fra præsidiet 

vedr. strukturændringer i DG og særligt med henblik på at hverve og fastholde de yngre hjemsendte 

nu gamle gardere. Det er for meget at komme ind på her – men overordnet kan det vel kort 

fremstilles derhen, at udkastet indeholder en 2 strengs organisation – en hvor alle vi 

garderforeninger bevares og har foreningens egne medlemmer og plejer disse med de 

aktiviteter/arrangementer de lokale foreninger finder relevante. Og så en streng hvor alle 

hjemsendte opfordres til at blive medlem af – disse opsamlet i årgange – og de skal alene betale et 

kontingent der svarer til udgiften på Garderbladet og så lidt administration, de vil som sådan tilhøre 

direkte under DG. Der vil for disse forsøgt arrangementer i regionale områder, men tanken er den, 

at de fastholdes i DG og når de så nærmer sig de 25-års jubilæum (medio i 40érne) – så kan de være 

målgruppe for at overgå i lokale garderforeninger og så til disses kontingentstørrelser. Det kan godt 

være, at der via denne nytænkning vil blive en mindre eller ingen tilgang af unge her og nu til 

Garderforeningerne – men bliver der ikke gjort noget nu – men blot bliver ved med at tale om 

problemet uden at gøre tiltag – så ved vi ikke hvor hele DG har nogen udvikling.  Derfor er vi i 

bestyrelsen positive overfor store dele af dette oplæg. Vi får se hvad hele landet siger og hvor vi står 

ved dette emne ved Repræsentantskabsmødet i Slagelse 25. maj. 2019. 
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DG præsident Flemming Rytter har som I alle har kunne læse i Garderbladet efter sidste 

Repræsentantskabsmøde i første omgang taget orlov grundet private årsager – hvor 1. vicepræsident 

Jens Crone så indtrådte som fungerende præsident. Men senere har Flemming Rytter set sig 

nødsaget til totalt at stoppe og derved er foreningens regions vicepræsident i.h.t fællesvedtægterne 

for DG nu præsident i første omgang frem til næste Repræsentantskabsmøde.   

 

Foreningens vicepræsident i region V – har nu haft i alt 8 år i sin samlet valgperiode – Jens Crone 

kan således genvælges i.h.t. vedtægter på lørdag ved formandsmødet – og formanden kan her 

oplyse, at han på opfordring har sin kandidatur til rådighed. Vi har i bestyrelsen i den anledning 

drøftet sagen og har en aftale om diverse ”ommøbleringer” i foreningens bestyrelsesopgaver, 

hvilket bl.a. er grundlaget for at formanden stillede sig til rådighed. 

 

Bjarne Rützow spurgte om der var garderforeningen, der fusionerede. 

Formanden oplyste, at der i 2018 var flere foreninger, der var fusioneret. 

 

Med disse bemærkninger til beretningen blev den taget til efterretning. 

 

Ad dagsorden pkt. 3 – Kassererens regnskabsaflæggelse 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2018, der viste et positivt resultat på godt 4000 kr., hvoraf de 

godt 6900 kr. var overskud fra de forskellige arrangementer. 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 

 

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 

medlemstal, som foreningen havde pr. 31. december 2018. 

 

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

godkendt. 

  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet på 375,- kr. for 2020. Der var ikke andre forslag så 

kontingentet for 2020 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. 

 

Ad dagsorden pkt. 7 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Morten Hoffmann-Timmol og Henning Kraiberg Knudsen for 2 år og Søren D. 

Sørensen blev foreslået til den ledige post for 1 år. Der var ingen andre forslag, så all tre blev valgt 

med akklamation. 
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Ad dagsorden pkt. 8 – Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

På valg var Tom Rasmussen, der var villig til genvalg, og Troels Ramløv Nielsen foreslået. 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 som suppleant Tommi Gilsgaard til 

fanebærersuppleant. Begge var villige til genvalg. Der var ingen andre forslag, så begge blev valgt 

med akklamation. 

 

Ad dagsorden pkt. 12 – Eventuelt 

Søren D. Sørensen takkede for valget. 

Troels Ramløv Nielsen takkede forvalget. 

 

Under eventuelt blev der overrakt Hæderstegn: 

 

Der blev uddelt hæderstegn til 6 personer. Hæderstegnene blev overrakt af præsidenten: 

 

25 års tegn: 

Poul Børge Larsen 

Martin Evendorf Schyth 

Jan Ergemann Svensson.  

40 års tegn: 

Jørn Roland Hansen 

Flemming Hansen  

60 Års tegn: 

Hans Flemming Mortensen 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

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

 

______________________________ 

Referent: Henning Kraiberg Knudsen 


