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Referat af generalforsamlingen den 28. februar 2013 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Restaurant Stopuret og begyndte kl. 18.30 med at fanen blev 

ført ind. 

 

Der var 41 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 den opbakning fra to fronter, som han ville sige tak for. 

 

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 i 

værk. 

 

Foreningen havde ved udgangen af 2012 105 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. En række medlemmer fik overrakt deres hilsen, da 

de ikke havde været at træffe på dagen. 

 

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. Der har for år tilbage været stor interesse for denne aktivitet, men i de seneste to år 

er det desværre gået noget tilbage med deltagerantallet. 

 

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

mange af vores medlemmer. Begyndelsen af året var en smule kaotisk, da Want2Bowl i Taastrup 

gik konkurs kort før sæsonstart. Bowlinglederen fik en aftale i stand med Glostrup Bowlingcenter, 

hvor aktiviteten har været. 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 2012 regionsmesterskabet og fik en pæn 2. plads på landsplan. 

 

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

 Nytårsfrokost- og skydning 

 Generalforsamlingen 

 Formandsmøde 
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 Besøg hos sadelmager Brian Rützou 

 Fugleskydning 

 Møde, hvor Oberst Lasse Harkjær fortalte om sine 7 år som chef for Livgarden. Mødet blev 

holdt sammen med naboforeningerne. 

 Julebanko 

 

Vores fane forsøger vi at deltaget så vidt muligt, når der er bud efter den i det omfang tid og kræfter 

tillader det. I årets løb har vi deltaget ved hjemsendelsesparader, dronningens 40 års regent 

jubilæum og LGs fødselsdagsparade (den var også præsenteret ved chefskiftet den 1. februar 2013). 

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

 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, så dirigenten konstaterede at 

beretningen var godkendt. 

 

Ad dagsorden pkt. 3 – Kassererens regnskabsaflæggelse 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2012, der viste et positivt resultat på knap 11.000 kr., hvoraf 

de ca. 7.500 kr. kommer fra 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 2012. 

 

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

godkendt. 

  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 350,- kr. for 2014. 

 

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

kontingentet for 2014 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 Morten Hoffmann-Timmol og Henning Kraiberg Knudsen. 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. 
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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 

 

Hæderstegn 

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

 10 år: Frederik A. Hansen 

 25 år: Henning Fromsgård Nielsen 

 40 år: Asger Birk Jensen 

 40 år: Breide Esbensen 

 40 år: Henning Kraiberg Knudsen 

 50 år: Svend Bjerre Christensen 

 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

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

 

______________________________ 

Referent: Henning Kraiberg Knudsen 


