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Referat af generalforsamlingen den 8. februar 2017 

 

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

 

Der var 38 deltagere og vicepræsident Jens Crone. 

 

Formanden Jon Nielsen bød velkommen  

Ad dagsordenen pkt. 1 – Valg af dirigent 
Formenden 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 for at mindes et af foreningens medlemmer 

– Kaj Jørgensen, der var afgået ved døden den 16. maj 2016. 

 

Formanden tog i sin beretning udgangspunkt i, at foreningen blev stiftet den 29. november 1976 på 

et initiativmøde afholdt på Sengeløse Kro. Der var vel ca. 10 gamle gardere, til at begynde med, 

men så er foreningen vokset stødt gennem årene og er nu på lige over 100 medlemmer. 

 

Og fortsatte: Mange her i dag har været trofaste medlemmer næsten fra begyndelsen, og mange er 

kommet med senere, men for alle har der altid været en stor opbakning til de aktiviteter som 

bestyrelsen har arrangeret og inviteret til – det har været et positivt kendetegn hele vejen igennem i 

alle 40 år. Bestyrelsen er stolt af, at det ikke er de samme medlemmer, der møder op til hvert og 

eneste medlemsmøde – nej, vi er så heldige og privilegeret, at det faktisk er ret mange af vores 

medlemmer, vi møder i løbet af et år – og således var det også i 2016 – en stor tak til alle for den 

opbakning I her giver foreningen – men ved mange af vores arrangementer er ledsagere og også 

familier velkommen – hils hjemme og sige tak for de flotte fremmøder, der fra den side også har 

været i endnu et forenings år. 

 

I forbindelse med 40 års jubilæet afsluttede formanden med at takke festudvalget – Josef, Poul, 

Niels Brand og Henning Lajer for den flotte indsat alle mand lagde for dagen – med invitationen og 

gennemførelsen af en særdeles flot jubilæumsfest – også her på Sengeløse Kro – det gjorde I godt – 

det var i den bedste stil og Garder stil som det kan tænkes – det er et flot minde vi alle har her. 

 

Formanden takkede hele bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde i 2016 – alle har været med ved 

”bordet” i mange år – og har derfor også indarbejdede arbejdsfordeling. 

 

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

senere år haft hård brug for budget punktet – gaver – idet der i 2016 var følgende portvins 

modtagere og besøgs aflæggelse: 

 

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 har i 2016 været mange dage at markere 

(3x80 – 3x75 – 2x70 – 2x60 og 2x50 år, samt 2 sølvbryllupper, 6 guldbryllupper og 1 

diamantbryllup). 
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Det er også på sin plads, her at sige tak til Høje-Taastrup Kommune for det samarbejde vi har 

vedrørende 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. 

  

Vi har – skal vi sige 2 gennemgående vinteraktiviteter – der har faste mødedatoer fra ca. 

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

 

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 vores 

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 2016 medførte: 

Nr. 1 regionsmestre. 

Nr. 1 Landmesterskabet. 

Svend Clausen-Bech nr. 2 individuelt landsplan. 

Erik Høltermand nr. 3 individuelt landsplan. 

 

I år – februar 2017 – har vi igen for 11. gang vundet regionsmesterskabet. 

Og der var Svend Clausen-Bech bedst individuelt. 

 

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

spidsen for den skydeaften og skydningen i det hele taget i foreningen herunder fugleskydning 

dagen – har det være skydeleder Sven Nielsen som siden 2000, har været skydeleder – i de to 

foregående år har vi også hyldet Sven med DG hæderstegn og fortjensttegn – vi er dig 

taknemmelige for det du har gjort for foreningen. Nu har Sven besluttet, at når denne skydesæson 

slutter her til april 2017 – så slutter han også med at trille til Taastrup den første mandag i måneden 

for at udvirke som skydeleder –   derfor vil jeg gerne bede generalforsamlingen rejse sig – og give 

Sven en stor hånd som udtryk for foreningens samlede tak for en kæmpe indsats. 

 

Sven har i mange år haft Niels Chr. Brandt som skydeleder assistent – og vi er så heldige, at Niels 

har sagt ja til at overtage posten som skydeleder. 

 

Foruden skydning, bowling og jubilæumsfesten – har foreningen afholdt følgende arrangementer: 

 

Nytårsskydning/og nytårsfrokost i januar. 

Fællesmøde i januar med Sdr. Birk og Gl. Roskilde 

 Generalforsamling – februar 

Sommertur til Dragør – Henning Lajer – juni. 

National flagdag – 5. september. 

Fugleskydning i september 

Foredrag i Garderstuen – oktober 

Julebanko - december 

 

Vi har afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder 

Deltaget ved formandsmødet for region Sjælland.  
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Deltaget ved Repræsentantskabsmødet i Skanderborg. 

 

Vores fane deltager i så meget som det er muligt – og i mange år har Ole Lundum været fanebærer 

suppleant – eller faneløjtnant – Ole har dog valgt her ved denne generalforsamling, at takke nej til 

genvalg, og vi siger Ole en stor tak for den meget pligtopfyldende opgaveløsning og mange års 

trofasthed. 

 

Her slutter formanden sin beretning for 2016 med det supplement, at De Danske Garderforeningen - 

ved de senere præsidenter – har fået moderniseret, organiseret og forsøgt på alle måder at se fremad 

og finde tiltag for, at styrke og videre fører DG – ikke mindst at Garderbladet udvikles til stadighed. 

Hertil kommer, at de senere Chefer for Livgarden har et godt og konstruktivt samarbejde med DG 

og DGs præsidie.    

 

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

 

Ad dagsorden pkt. 3 – Kassererens regnskabsaflæggelse 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2016, der viste et positivt resultat på godt 400 kr., hvoraf de 

godt 4300,- 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 2016. 

 

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

godkendt. 

  

Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet til 370,- kr. for 2018. Der var forslag fra 

generalforsamlingen at hæve kontingentet til 375,- kr. for 2018, hvilket blev vedtaget ensstemmigt. 

 

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. Tom Rasmussen var villig til genvalg, og da 

Niels Christian Brandt overtager hvervet som skydeleder foreslog bestyrelsen Michael Frandsen 

som suppleant. Både Tom Rasmussen og Michael Frandsen blev valgt 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 Ole Lundum ikke 

ønskede genvalg foreslog bestyrelsen Breide Esbensen som suppleant. Begge blev valgt. 

 

Ad dagsorden pkt. 12 – Eventuelt 

Under eventuelt blev der overrakt Hæderstegn: 

 

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

50 års jubilæumstegn: 696202/jul 66 Tommy Agerskov Thomsen, 25 års jubilæumstegn: Jun 84 

Rene Poulsen, Mar 92 Steffen Anders Skarby, Nov 78 Finn Heise og 10 års jubilæumstegn: 

453753/sep 60 Steen Eliasen, 530022/jan 62 Peter Ole Gleerup og Aug 01 Troels Ramløv. 

 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

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

 

______________________________ 

Referent: Henning Kraiberg Knudsen 


