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Referat af generalforsamlingen den 08. februar 2022 
 
Generalforsamling afholdt i Taastrup Kulturhus og begyndte kl. 18.00 med at fanen blev ført ind. 
 
Der var mødt 22 deltagere. 
 
Formand Jon Nielsen bød velkommen til den årlige generalforsamling. Ligeledes velkommen til 
Christopher Shaughnessy der som medlem i garderforeningen, var med for første gang ved et 
arrangement. 
 
Ad dagsordenen pkt. 1 – Valg af dirigent 
Formanden stillede forslag om Henning Kraiberg Knudsen som dirigent. Henning Kraiberg Knudsen 
blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. 
 
Ad dagsordenen pkt. 2 – Formandens beretning 
Formandens beretning for 2021.  
Min beretning skal som den bør handle om det år der nu er bag os. 
 
Men vores seneste generalforsamling 26. oktober 2021 pga. corona situationen, er denne 
generalforsamling for at få orden i ”regnskabet” og så vi er på linje med foreningens vedtægter.  
 
Vi var ved udgangen af 2021 i alt 91 medlemmer i foreningen. 
 
Vi bevarer nogenlunde vores medlemstal, så det må på en måde være tilfredsstillende – men kun 
på en måde, idet vi som alle øvrige garderforeninger i landet er mærket af faldne medlemstal. 
Eksempelvis er garderforeningerne Faxe og Haslev lige fusioneret.   
 
Men den nye ordning DG Ung, som er i ”forsøg” ser ud til at være positivt. idet at DG holder sig 
over de 10.000 medlemmer.   
 
Vores Garderforening blev også ramt af Corona situationen i 2021. Som alle øvrige foreninger i 
landet måtte mærke. Vi har afholdt få arrangementer, lidt skydning og bowling i foråret, National 
Flagdag d. 5. september, Generalforsamling i oktober 2021 samt julebanko. 
 
Ved julebanko arrangementet d. 5. december 2021 var vi omkring 30 deltagere mod tidligere 50, 
formentlig pga. af corona situationen. Det ses desværre på økonomien. Tak til de 2 sponsorer, 
Dansø og Roskilde Teltudlejning.  
 
Traditionen tro forsøger vi at komme ud til alle vores medlemmers mærkedag og der har i de 
senere år været en pæn række som har fået besøg. Det er en fornøjelse at være der på dagen. 
På torsdag, den 10. februar fylder Steffen Skarby 50 år. Steffen er på job på dagen og derfor får 
han en hilsen i dag. 
 
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 
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Flagdag d. 5.september.  Stor tak til Morten Hoffmann-Timmol som er tovholder på den sag fra 
vores side. 
Ligeledes en stor tak til Niels Chr. Brand og Svend Clausen-Beck for at holde ”deres” skydning og 
bowling i gang også selvom vi har haft corona begrænsninger. I øvrigt har vi lige vundet 
regionsbowling 2022.  
 
Vi har en god bestyrelse i foreningen. Tak til Jer alle for indsatsen. 
Sidste år nævnte jeg en særlig tak til Henning Kraiberg Knudsen, (som var dømt ude pga. Corona) 
som ved denne generalforsamling har valgt at takke af. Henning har gjort et stort arbejde for 
foreningen som sekretær og for et par år siden blev det suppleret med registratoropgaven. 
Henning vil fortsat hjælpe os med registrator til DG har sit nye medlemssystem. 
Henning fik overrakt en vingave og en stor tak for sin indsats. 
 
Vi har afholdt i alt 2 bestyrelsesmøder I 2021, 
Deltaget i formandsmødet via teams i 2021, 
Deltaget ved Repræsentantskabsmødet i Svendborg. 
 
Vores fane deltager i så meget som det er muligt. Tak til Steffen Skarby for hans virke som 
fanebærer og til dem som træder til og hjælper når Steffen er forhindret. 
 
De Danske Garderforeninger, gør fortsat en stor indsat for at modernisere i organisationen og 
forsøger på alle måder at se fremad og finde tiltag for at styrke og videre fører DG. Ikke mindst 
Garderbladet som fremstår meget professionelt. 
 
DG Ung, herunder vedtægtsforslag og økonomi skal behandles på Lille formandsmøde samt på det 
almindelige formandsmøde. Endelig behandling vil ske på Repræsentantskabsmødet d. 21.maj i 
Holstebro.  
 
Her slutter min beretning og jeg overgiver den til generalforsamlingens behandling. 
 
Søren D. Sørensen tilføjede vedr. DG Ung, at han vidste fra et familiemedlem, at der var stor 
interesse blandt nye gardere for at melde sig ind. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
    
Ad dagsorden pkt. 3 – Kassererens regnskabsaflæggelse 
Kasserer Michael Frandsen fremlagde regnskabet for 2021. Regnskabet viser et årsresultat på  
kr. 5.645,80 og en balance på kr. 63.281,44. 
 
Poul Tomsen havde 3 spørgsmål til regnskabet: 

1. Hvor mange medlemmer er der i foreningen, der står 88 i regnskabet og formanden 
oplyser et medlemstal på 91? 

2. Der er hensat ca. kr. 2.300, hvorfor er de penge ikke afklaret? 
3. Hvordan kan det være at kontingentopkrævning allerede er d. 7. februar? 

 
Kasserer Michael Frandsen svar ift. spørgsmålene: 

1. Indbetaling svarer til at 88 medlemmer der har indbetalt kontingent 
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2. Beløbet som er hensat, vil snarest sammen med indsamlingen fra fællesmødet 27.01.2022, 
blive overført til Livgardens Fond. 

3. Udsendelse af kontingent opkrævning sker ift. kassererens øvrige arbejdsopgaver 
Regnskabet blev herefter godkendt 
 
Ad dagorden pkt. 4 – Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 
Kasserer Michael Frandsen fremlagde budget og forslag til kontingent for 2022 
Poul Tomsen stillede spørgsmål til, hvorfor at der er budgetteret så mange penge til kontingent? 
 
Jon Nielsen svarede, at der forventes en stigning til DG medlemsafgift på kr. 35,-  
Budgettet herefter godkendt med et uændret kontingent på kr. 375 
 
Ad dagordenen pkt. 5 – Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 
Ad dagsorden pkt. 6 – Valg af formand 
Bestyrelsen foreslog genvalg. Jon Nielsen genvalgt til formand uden modkandidater. 
 
Ad dagsorden pkt. 7 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Michael Frandsen og Troels Ramløv Nielsen, som begge var villige til genvalg. Ingen 
modkandidater og begge genvalgt med akklamation. 
 
Ad dagsorden pkt. 8 – Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
På valg var Tom Rasmussen og Søren D. Sørensen, der begge var villige til genvalg. Ingen 
modkandidater og begge genvalgt med akklamation. 
 
Ad dagsorden pkt. 9 – Valg af 2 revisorer 
På valg var Ole Lundum og Laurids Christensen, der begge var villige til genvalg. Ingen 
modkandidater og begge genvalgt med akklamation. 
 
Ad dagsorden pkt. 10 – Valg af 1 revisorsuppleant 
På valg var Peter Hansen og villig til genvalg. Ingen modkandidat og genvalgt med akklamation. 
 
Ad dagsorden pkt. 11 – Valg af fanebærer og suppleant 
På valg var Steffen Skarby som fanebærer og villig til genvalg. Steffen Skarby genvalgt med 
akklamation. Fanebærersuppleant er vakant. 
 

Ad dagsorden pkt. 12 – Eventuelt 
Ejner Bering Bryld undrede sig over at man havde flyttet årgangsparaden fra maj måned til d. 13. 
august 2022, på grund af en fodboldslandskamp på Livgardens kasserne.  
 
Jon Nielsen svarede, at Livgarden og komiteen havde henvendt sig til præsidiet om at ændre 
dagen for årgangsparaden pga. 100 års fodboldkamp mellem den danske og svenske livgarde.  
Præsidiet har tilkendegivet at det er en god ide. 
 
Morten Hoffmann-Timmol, vil gerne slå et slag Gardermarch i Høvelte d. 25. september 2022. 
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Henning Kraiberg Knudsen, takkede for erkendtligheden og for samarbejdet i bestyrelsen i mange 
år 
 
Der blev ved generalforsamlingen uddelt følgende jubilæumstegn: 
 
10 årstegn til Christopher Shaughnessy. 
40 årstegn til Søren D. Sørensen & Laurids Christensen. 
50 årstegn til Peter Hansen. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 18.52. 
 
______________________________                               ___________________________ 
Referent: Finn Heise                                                              Dirigent Henning Kraiberg Knudsen 


