
Høje-Taastrup og Omegns Garderforening 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Side 1 af 3 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sekretær Henning Kraiberg Knudsen ● Stenmøllen 9 ● 2640 Hedehusene 

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

 

Referat af generalforsamlingen den 25. februar 2015 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Café ”Pulsen ned”, Taastrup og begyndte kl. 18.00 med at fanen 

blev ført ind. 

 

Der var 46 deltagere og vicepræsident Jens Crone. 

 

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 (Piet Grønlund Nielsen og Leif Routhe). 

 

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

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

stor. 

 

Formanden rettede også en stor tak til bestyrelsen og suppleanterne, 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 2014 103 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 2014 været mange dage at markere 

(1x80 – 1x75 – 4x70 – 3x60 og 2x50 år). 

 

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

arrangementer: 

 Nytårsfrokost- og skydning  

 Fællesmøde med naboforeningerne 

 Generalforsamlingen i februar  

 Sommerudflugt i samarbejde med Stevns GF til Stevns Fortet og Koldkrigsmuseet 

 Fugleskydning i september 

Det traditionelle julebanko, der afholdes i december måtte desværre aflyses med kort varsel, da der 

var konstateret skimmelsvamp i hjemmeværnsgården. 

 

Foreningens bowlinghold blev igen i 2014 såvel regionsmester som landsmester. 

 

Om Æresstenen ”til ære for alle Danmarks udsendte siden 1948” kan nævnes, at foreningen ved 

formand og næstformand har deltaget aktivt i arbejdet med i et tæt samarbejde med Høje-Taastrup 
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Kommune at få opstillet en æressten. Det lykkedes at få den placeret på Magdas Plads, hvor den 

blev indviet ved en ceremoni på den nationale flagdag den 5. september. Der blev blandt andet ydet 

økonomisk hjælp fra Forsvaret fra den såkaldte 10 mio. kr. pulje og fra Nordea-fonden. 

Indsamlingen blandt foreningens medlemmer gav ca. 5.000,- kr., hvilket der takkes for. Der 

mangler nu at blive etableret belysning på stenen, hvilket bliver gennemført i 2015. 

 

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. 

 

Vi har deltaget i formandsmødet og repræsentantskabsmødet i Thisted.  

 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, så den blev godkendt. 

 

Ad dagsorden pkt. 3 – Kassererens regnskabsaflæggelse 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2014, der viste et positivt resultat på godt 8.200,- kr., hvoraf 

de godt 8.100,- kr. var oversky fra de forskellig 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 2014. 

 

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

godkendt. 

  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 350,- kr. for 2016. 

 

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

kontingentet for 2016 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 

Der var ingen, der bad om ordet, så man kunne gå videre til at overrække Hæderstegn: 

 

Der blev uddelt hæderstegn til 7 personer. Hæderstegnene blev overrakt af vicepræsidenten: 

50 års jubilæumstegn: 562553 Egon Kristiansen Brun,  610261 Søren Amstrup Møller, 610285 

Hans V. Steensgaard Larsen og 25 års jubilæumstegn: 453519 Ejner Bering-Bryld, Maj 74 Mogens 

Hartvig Piil samt Jan 90 Carsten Hauge Nielsen. Endvidere fik foreningens skydeleder gennem 15 

år 334759 Sven Chr, Nielsen tildelt Garderforeningernes Hæderstegn. Herudover blev et 10 års tegn 

udleveret til Søren D. Sørensen på vegne af hans søn Lars, som ikke har mulighed for at møde til 

generalforsamlingen, da han arbejder og bor i udlandet. 

 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

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

 

______________________________ 

Referent: Henning Kraiberg Knudsen 


