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Referat af generalforsamlingen den 28. februar 2018 

 

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

 

Der var 37 deltagere og vicepræsident Jens Crone. 

 

Formanden Jon Nielsen bød velkommen og bad alle rejse sig. 

Formanden udtale mindeord i forbindelse med Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død og 

bisættelse.  

 

Formanden udtalte desuden mindeord i forbindelse med at årgang sept. 1963 Jørgen Christensens 

død, og nævnte, at Jørgen i de seneste mange år ikke har været medlem af vores Garderforening af 

private årsager, men fandt det passende og korrekt, at han blev mindet i dag. Jørgen Christensen 

afgik ved døden i oktober 2017. Jørgen var en af de 8 personer – herunder formanden selv – der 

mødtes på initiativ fra Martin Esbensen på netop Sengeløse kro den 1. november 1976. Han var 

med i den første bestyrelse – og var der kasserer i mange år – og det skal nævnes, at Jørgen 

Christensen udførte en stor indsat for foreningen i dens mange første leveår. 

 

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. 

 

Formandens indledte sin beretning med, at den skal og bør handle om det år, der nu er bag os – 

2017 - men med dirigentens tilladelse – vil beretningen undervejs – som tidligere, lade elementer 

indgå, som nødvendigvis ikke indgår i en beretning. 

 

Ved udgangen af 2017 var der i alt 111 medlemmer i foreningen. 

 

Foreningen har eksisteret 41 år, og den har levet godt – i de mange første år handlede det om at 

vokse fra de ca. 10 første indmeldelser, og det er siden gået stille og roligt frem. 

 

Foreningen har en meget stor og trofast skare af medlemmer – og der skal ved denne lejlighed lyde 

en stor tak til alle medlemmerne for den opbakning der vises foreningen. 

 

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 2017 var følgende portvins 

modtagere og besøgs aflæggelse: 2 x 50 år, 1 x 60 år, 1 x 70 år, 5 x 75 år, 2 x. 80 år og 3 x 

Guldbryllup. 

 

Men dog var ikke alle hjemme og derfor bedes: 

Svend Bjerre Christensen – 75 år – 30. april 2016. 

Peter Ole Gleerup – 75 år – 25. september 2017. 

Peter Mikkelsen – 75 år – 10. januar 2018. 

komme op og modtage deres forsinkede gave. 
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Et par af vores 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 vores økonomi af den vej er sund. 

Garderkortet udsendes til medlemmerne kun pga. sponsor – Roskilde Teltudlejning – tak.  

 

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

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

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

ved Magdas Park som samlingspunktet – en sten, som vi 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 vinter aktiviteter – der har faste mødedatoer fra ca. 

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

 

Bowling har samarbejde med Sdr. Birk vedr. almindelige trænings- og spilleaftener – 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 2017 medførte: 

Nr. 1 regionsmestre. (uafbrudt siden 2007) 

Svend Clausen-Beck – blev individuel mester i regionen. 

Nr. 2 Landmesterskabet. 

Svend Clausen-Beck nr. 2 individuelt landsplan. 

 

I år – februar. 2018 – har vi igen vundet regionsmesterskabet. 

Og der var Claus Gade bedst individuelt. 

 

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

taler vi om skydning på Parkskolen første 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 lokalet, de mange våben, 

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

 

Foruden skydning og bowling - har foreningen afholdt følgende arrangementer: 

 

Nytårsskydning med nytårsfrokost i januar. 

Fællesmøde i januar med Sdr. Birk og Gl. Roskilde, hvor CH LG – Mads Rahbek fortalte om 

regimentets udvikling og især om vagtkompagniets opgaver i en terrortruet verden. 

Generalforsamling – februar 

Sommertur til Køge – Tak Henning Lajer & Kai E. Nielsen. 

National flagdag – 5. september. 

Fugleskydning i september 

Foredrag i Garderstuen – oktober – Tak til Brian Rützou 

Julebanko – december 

 

Tak til bestyrelsen, idet alt dette ikke kunne arrangeres/køres uden Jer . 
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Skydeleder Niels Chr. Brandt 

Skydeleder Ebbe Lilleø. 

 

Bowlingleder 

Svend Clausen-Beck – nu også Regionsbowlingleder – tillykke. 

 

Morten Hoffmann-Timmol. – Næstformand. 

Henning Kraiberg – Sekretær. 

 

Poul Tomsen. – Registrator. 

Du har valgt efter 8 år i bestyrelsen ikke at genopstille. 

Registrator opgaver, videreudviklet Registrator medlemssystemet. 

Herved koordinerings opgaver med kasserer 

Mange praktiske opgaver har du løftet. 

Du stiller op som suppleant med overgangsopgaver registrator + kasserer. 

8 år åbner ikke mulighed for særlige hæderstegn – men en Portvin. 

 

Josef Jezewski. Kasserer. 

Du har taget en stor beslutning og meddelt bestyrelsen, at du vælger ikke at genopstille til 

bestyrelsen ved denne generalforsamling. Du har udført et fantastisk stykke arbejde for vores 

Garderforening. I 1987 blev du valgt ind i bestyrelsen og fra 1988 – altså 30 år – har du passet vores 

”pengekasse/pengesager” trofast og meget loyalt og meget pligtopfyldende. Men det er jo ikke 

alene inddrivelse af kontingent, modtagelse af penge ved arrangementer, bogføring, budget og 

regnskabsudarbejdelse du har stået for i 30 år – du har i den grad taget ”hånden” op af lommen og 

vel næsten deltaget i de fleste arrangementer i disse 31 år også og i forberedelse og gennemførsel af 

disse arrangementer har du suppleret med, at levere ikke så få praktiske gøremål. 

 

Du har i hele perioden ydet en sober bestyrelsesindsat og formanden vil også her ved denne 

lejlighed – personligt sige dig tak, for mange professionelle og kammeratlige samtaler vedr. 

foreningens ve og vel – igennem min formandsperiode har jeg ved flere lejligheder, trukket på din 

store erfaring fra dit mangeårige bestyrelses – og foreningsarbejde også uden for garderforeningen. 

Du har også suppleret dit virke i Garderforening organisationen, ved sammen med Henning Lajer at 

havde haft ansvar for DG Fødselsdagsgaven. Alle disse ting og din indsat total – kan vi her sige dig 

tak for – og vi har som bekendt ved flere lejligheder indstillet til, at du skulle modtage diverse 

hæderstegn og dem har du velfortjent modtaget og bærer her i dag. 

Formanden bad alle rejse sig og efter bestyrelsens indstilling udnævnes du pr. i dag som 

foreningens ”ÆRESMEDLEM”. 

 

Vi har afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder 

Deltaget ved formandsmødet for region Sjælland. (vi er i øvrigt vært på lørdag ved 2018 mødet) 

Deltaget ved Repræsentantskabsmødet i Bogense. 

 

Vores fane deltager i så meget som det er muligt – og i et år har Breide Esbensen være fanebærer 

suppleant, han genopstiller ikke til den post. - men vi siger mange tak for udført arbejde. 

Men også tak til Steffen Skarby for hans virke som fanebærer. 

 

De Danske Garderforeningen gør fortsat en stor indsat for at modernisere organisationen og 

forsøger på alle måder at se fremad og finde tiltag for at styrke og viderefører DG – ikke mindst 
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Garderbladet udvikles til stadighed. – Hertil kommer, at også den nye CH - 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 2017, der viste et positivt resultat på godt 4200 kr., hvoraf de 

godt 4300,- kr. var overskud fra de forskellige arrangementer. 

 

Ole Bjørn havde en kommentar til regnskabet, idet han undrede sig over, at der i kassebeholdningen 

kunne figurere et ”skævt” ørebeløb, samt at revisorerne havde udført hvervet ved stikprøver, hvor 

spørgeren mente, at der ikke kunne være så mange bilag, at de ikke kunne gennemgås alle sammen. 

 

Kassereren var enig i spørgeren om ørebeløbet og ville sørge for, at det ikke forekommer senerehen. 

Revisorerne beslutter selv deres arbejdsform. 

 

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 2017. 

 

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

godkendt. 

  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet på 375,- kr. for 2019. Der var ikke andre forslag så 

kontingentet for 2019 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 Josef Jezewski og Poul Tomsen, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog 

Michael Frandsen og Breide Esbensen til de to poster. 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 da Michael Frandsen blev valgt til 

bestyrelsen, blev Poul Tomsen 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. 
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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 er villig til genvalg og som suppleant Breide 

Esbensen. Da Breide Esbensen blev valgt til bestyrelsen foreslog bestyrelsen Tommi Gilsgaard til 

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

 

Ad dagsorden pkt. 12 – Eventuelt 

Formanden oplyste, at pga. kassererskiftet bliver kontingentet for 2018 først opkrævet i april. 

Formanden oplyste endvidere, at der bliver en sommertur søndag den 17. juni 2018. 

Josef takkede for udnævnelsen til Æresmedlem, og samtidig takkede han for et godt samarbejde 

med bestyrelsen, hvor der igennem tiden har været gode drøftelser, og hvor der ikke altid har været 

enighed, men alt arbejde er foregået i en god tone, og Josef sluttede med, at man skal huske på, at 

bestyrelsesarbejdet kun er for "sjov". 

 

Under eventuelt blev der overrakt Hæderstegn: 

 

Der blev uddelt hæderstegn til 8 personer. Hæderstegnene blev overrakt af vicepræsidenten: 

60-årstegn: Josef Jezewski, 50-årstegn: Jens Ole Chresten Bjørn og Niels Hermann Hansen, 40-

årstegn: Ebbe Lilleø og Tommi Kim Gilsgaard, 25-årstegn: Tom Rasmussen, Poul Hanquist 

Petersen, 10-årstegn: Niels Christian Brandt. 

 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen. 

 

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

 

______________________________ 

Referent: Henning Kraiberg Knudsen 


