Sekretær
Feb. 69
Chr. Roland Christiansen
Soldugvej 7 st. tv.
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 06 20 – 41 24 82 70
E-mail: Christian.roland@hotmail.com

Referat fra den 131 ordinære Generalforsamling tirsdag
den 8. marts 2016 på Frederiksberg Slot.

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (2015)
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2015)
Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2017)
Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag indkommet)
Forslag fra medlemmerne (ingen forslag indkommet)
Valg af formand
 Jan. 70 Jørn Knudsen (villig til genvalg)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Apr. 72 Kaj Lykke Majlund (villig til genvalg)
 Feb. 69 Christian Roland Christiansen (villig til genvalg)
 Aug. 76 Søren P. Søgaard-Andersen (villig til genvalg)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 863-Nov.64 Henning Lind Jans (villig til genvalg)
 Apr. 68 Erik Otzen (villig til genvalg)
10. Valg af revisor
 Niels-Christian Kamper Petersen (villig til genvalg)
11. Valg af revisorsuppleanter
 Aug. 67 Jens Munksgaard Høding
12. Eventuelt
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Ad. 1.

Formand Jørn Knudsen bød velkommen til den 131 ordinære
Generalforsamling samt den årlige Hæderstegnstildeling, hvor der var
mødt i alt 60 medlemmer.
Generalforsamlingen afsang herefter ”Kong Christian”.
Formanden nævnte og mindede navnene på de i alt 12 medlemmer, der
er afgået ved døden siden sidste Generalforsamling.
Herefter gik Generalforsamlingen over til Hæderstegnstildeling.
Der blev uddelt 7 stk. 10 års tegn – 1 stk. 25 års tegn – 6 stk. 40 års tegn –
8 stk. 50 års tegn samt 1 stk. 60 års tegn.
Herefter indstillede formanden Sep. 59 Ove Rygaard som dirigent.
Ove Rygaard blev valgt og kunne herefter konstatere at
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad. 2.

Formand Jan. 70 Jørn Knudsen oplyste, at årets altoverskyggende
begivenhed i 2015 utvivlsomt var fejringen af Garderforeningens 130 års
fødselsdag. Det blev efter bestyrelsens opfattelse et brag af en fest med
165 deltagere. Det var dejligt, at så mange af vore medlemmer med
ledsagere støttede op om denne begivenhed.
Festudvalget og bestyrelsen havde gjort alt, hvad de kunne, for at festen
skulle blive god og falde i så mange medlemmers smag, så de ville komme
til lignende arrangementer i fremtiden. Bestyrelsen mener, at det
lykkedes i de flotte rammer i Stamhuset, og var en værdig markering af
verdens ældste regimentsforening.
Garderforeningen søgte flere fonde og legater om støtte, men vi fik afslag
alle steder. Kun Kandrups Bogtrykkeri trykte indbydelser, menukort m.v.
uden betaling. Det er vi meget taknemmelige for. Desuden modtog vi
10.000,00 kr. fra et tidligere medlem Gunnar Skovsen Lausen som nu er
afgået ved døden. Bestyrelsen takker for dette.
Gennem 2015 har vi udover fødselsdagsmarkeringen afholdt 9
medlemsarrangementer af forskellig art. Garderforeningen har været på
rundvisning i Stamhuset, hvilket gav ideen til at afholde fødselsdagsfesten
i disse omgivelser. Vi har været i Zoologisk Have til en aftenrundvisning –
og selvom det var i maj md. – var det en kold, men spændende oplevelse.
Til begge arrangementer var der medlemmer, som vi ikke ser så ofte i
Garderforeningen.
Det glæder bestyrelsen, når der er arrangementer, der tiltrækker andre
medlemmer end dem, vi sædvanligvis ser. Men vi er naturligvis glade for
at se alle vore medlemmer, uanset hvor tit de kommer til
arrangementerne.
I oktober fortalte næstformand Ole Abildgaard om sine oplevelser på
vandreturen af Caminoen i Spanien. Det var et meget spændende indlæg
illustreret med fine billeder.
Garderforeningen har afholdt de ”traditionelle” arrangementer som
hæderstegnstildeling – gule ærter – seniorfrokost og julefrokost. Årets
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tilløbsstykke var dog bankospillet i december – dog med lidt færre
deltagere end tidligere år.
Garderforeningen forsøger at lave arrangementer, hvor ledsagere har
mulighed for at komme med. Det mener vi har en gavnlig indflydelse på
fremmødet. Bestyrelsen er også åben for forslag til emner eller lokaliteter,
det vil have en bredere interesse i at besøge.
Det seneste arrangement der har været i 2016, og hører med i
beretningen til næste år, var tænkt som et fællesarrangement for flere
Garderforeninger i omegnen af København. Det blev en succes, men der
var skår i glæden, da formanden inviterede vores nabo garderforeninger.
De tog imod invitationen, men ville ikke deltage i det økonomiske ansvar.
Det er noget som vi arbejder videre med i regi af region 5.
I årets løb er der udsendt fødselsdagshilsner til godt 100 medlemmer af
Garderforeningen i København. Modtagerne er fødselarer, der fylder 50,
60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 og 100 år. Vi har ikke haft fødselarer der er
blevet meget over 100 år endnu.
Garderforeningens medlemstal pr. 1. januar 2016 er på 1227 medlemmer.
Kassereren vil oplyse et andet tal, når han gennemgår regnskabet. Det er
fordi der er en række unge medlemmer, der er kontingentfritaget indtil
hjemsendelsen – og Garderforeningen betaler ikke medlemsafgift for dem
til Præsidiet.
Problemet med disse nye unge medlemmer er, at når de skal betale
kontingent melder de sig ud. Årsagerne kan være mange, men økonomi er
nok en væsentlig faktor. De unge, der bliver i garderforeningen, ser vi så
først flere år senere – hvis de ikke forbliver passive.
Hvordan får vi fastholdt og aktiveret disse unge medlemmer? Bestyrelsen
har – også på baggrund af opfordring af Præsidenten – gjort sig flere
tanker. En af disse er at oprette en ungdomsafdeling på linje med
Skyttelauget og Gardermumierne. Bestyrelsen i ungdomsafdelingen kan
så stå for arrangementer, der falder i bedre smag hos de yngre, end det vi
andre medlemmer arrangerer. Det skal ikke forstås sådan, at de unge
medlemmer ikke må komme til moderforeningens arrangementer –
tværtimod.
På kommunikationsfronten er der i løbet af 2015 også sket forandringer.
Garderbladet udkommer som hidtil i en papirudgave, og nu også
elektronisk. Indholdet er ændret på nogle områder. Der er stadig
beretninger fra Livgarden, og i de seneste numre også en historisk artikel.
Derimod er mange referater m.v. flyttet til det elektroniske medie, hvor
de nu kan findes på foreningernes sider på DDGF´s hjemmeside. Om det
er en gevinst, ved jeg ikke.
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Garderforeningens egen hjemmeside – garderforeningen.dk – bruger vi til
annoncer for arrangementer, informationer om foreningen – regnskabet,
beretning og generalforsamlingsreferater – bliver også lagt her. Det
samme gør referater fra arrangementer og billeder herfra. F. eks ligger
der mere end 200 billeder fra foreningens fødselsdagsfest.
En meget værdsat informationskilde, og en der kan bruges til hurtig
information er NYHEDSBREVET, som vor kasserer og registrator, Niels
Knudsen står bag. Nyhedsbrevet bruges til at sende informationer og
huskere om arrangementer – også udenfor foreningens regi, f. eks. om
Musikkorpsets koncerter og advisering om, når det elektroniske
Garderblad er udkommet. Så hvis I ikke allerede har gjort det, så giv Niels
Knudsen jeres e-mailadresse.
Garderforeningen har også en Facebook-gruppe, hvor der lægges
forskellige billeder og informationer op. Besøg den og bliv medlem af
gruppen.
Bestyrelsen har et udmærket samarbejde med DDGF og Sekretariatet,
men det er ikke blevet nemmere at komme ind på Livgardens Kaserne.
Det er hverken Livgardens eller DDGF´s skyld. Sikkerheden er hævet på
kasernen, så det er ikke nogen nem sag at lave arrangement der.
Garderforeningen vil forsat søge at afholde vor fødselsdagsreception i
Sergentmessen, men derudover afholder vi kun bestyrelsesmøder på
Kasernen.
Præsidiet søgte at starte et pilotprojekt for veteraner, hvor vi søgte
mentorer til veteraner. Desværre er projektet neutraliseret, idet der ikke
var tilstrækkeligt med tilslutning til pilotprojektet. Garderforeningen i
København havde et medlem, der gerne vil påtage sig opgaven. Men det
var altså ikke tilstrækkeligt.
Garderforeningen vil gerne have lokaler hvor vi kan afholde mindre
møder, herunder bestyrelsesmøder, og have vores ting stående, men det
har ikke været muligt at finde et sted endnu. Men vi er opmærksomme på
sagen.
Kontakten mellem Oslo og Akershus Gardistforening og Garderforeningen
i København er udbygget. Vi havde besøg af styrelederen (formanden) ved
generalforsamlingen i marts 2015. Jørn Knudsen har senere på året været
i Oslo, hvor HM Kongens inspektion af hans Garde og efterfølgende
Gardens dag blev overværet. En god oplevelse.
Til fødselsdagsfesten i august deltog en større delegation fra Norge,
ligesom Henning Lind Jans og formanden deltog i OAGF´s faneindvielse og
65 års fødselsdagsfest i Husebylejren i Oslo.
Når Generalforsamlingen og Hæderstegnstildelingen er slået sammen i
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dag, er det dels et forsøg på at få flere til at deltage i vore arrangementer
og dels for at kunne spare lidt, idet det koster hver gang vi holder et
arrangement og vi skal have lidt assistance udefra. Ved at lave lidt færre
arrangementer og prøve at gøre dem mere aktuelle og interessante,
håber bestyrelsen at kunne samle lidt flere medlemmer til
arrangementerne, og også gerne at der kommer flere medlemmer, der
normalt ikke deltager.
En stor del af det opkrævede medlemskontingent går til Sekretariatet. Det
dækker især udgiften til Garderbladet. Vi betaler 189,50 kr. pr. medlem.
Det betyder, at der ”kun” er 110,50 kr. tilbage til foreningen. Det er ikke
meget at drive garderforening for – også selvom vi søger at få dækning
ved hvert arrangement til f. eks. smørrebrød m.v.
Som allerede nævnt er et af fokusområderne for den kommende tid at
finde ud af, hvordan vi fastholder unge, nye medlemmer. Et af disse tiltag
kunne være en ”ungdomsdeling”. Vi er i gang med at få defineret
nærmere, hvordan det kan etableres og skal fungere.
I øvrigt har bestyrelsen til hensigt også fremover at lave arrangementer i
et lidt mindre omfang end tidligere år. Fremmødet til nogle af de faste
arrangementer især i efteråret er for nedadgående, og vi vil tage op til
overvejelse om der skal andre arrangementer til for at tiltrække
medlemmernes interesse.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt
samarbejde, som jeg forventer fortsætter i 2016.
Formanden beretning blev herefter godkendt.

Ad. 3.

Kassereren Apr. 72 Niels M. Knudsen gennemgik herefter årsregnskabet
på en god og orienterende måde.
Delte regnskaberne op i 130 års fødselsdagsfesten. Hertil havde
generalforsamlingen ingen bemærkninger.
Gennemgang af fonde og legater. Hertil havde generalforsamlingen ingen
bemærkninger.
Driftsregnskabet og fonde blev også grundigt gennemgået.
Hertil oplyste Peter Horsten, at såfremt afgiften til Præsidiet ikke var
pristalsreguleret ville Garderforeningen have mange penge til sig selv.
Foreslog at der lægges pres på Præsidiet for at få det ændret.
Formanden svarede, at det ikke er så nemt, idet alle Garderforeninger skal
være enige.
Endvidere oplyste formanden at Garderforeningen har indkøbt glas til
Julegaver til de tjenstgørende gardere, så vi har indtil år 2022.
Regnskabet blev herefter godkendt.
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Ad. 4.

Kassereren foreslog at der årlige kontingent hæves til 350,00 kr. fra 2017.
Peter Horsten nævnte, at det vil være en dårlig ide, idet de unge ikke
kommer før de er ca. 35 år. Bange for at der kommer færre penge ind.
Steen Grubert nævnte, at det ikke er kontingentet der ryster de unge. De
har måske ikke den store interesse før de skal have 10 års hæderstegn.
Apr. 72 Kaj Lykke Majlund spurgte Aug. 09 Mads Brenøe Lange hvad hans
holdning er, idet han er et af de yngre medlemmer.
Aug. 09 Mads Brenøe Lange mente ikke at de 50,00 kr. gør den store
forskel. Var dog bange for at der ikke kommer flere medlemmer såfremt
kontingentet er 350,00 kr.
Kjeld Lystrup nævnte, at vi bør tænke os om.
Kassereren fastholdt forslaget.
Ved den efterfølgende afstemning var der 43 stemmer for – 11 stemmer
imod – 3 stemmer hverken for eller imod og 3 medlemmer der undlod at
stemme.
Forslaget vedtaget således at det årlige kontingent er 350,00 kr. fra 2017.

Ad. 5.

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.

Ad. 6.

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad. 7.

Valg af formand.
På valg:
Jan. 70 Jørn Knudsen (villig til genvalg) Der var ikke andre forslag.
Jan. 70 Jørn Knudsen blev genvalgt med akklamation.

Ad. 8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg:
 Apr. 72 Kaj Lykke Majlund
 Feb. 69 Christian Roland Christiansen
 Aug. 76 Søren P. Søgaard-Andersen
Alle er villige til genvalg.
Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen. Alle blev genvalgt med
akklamation.
Efter valg ser bestyrelsen i Garderforeningen i København ud som følger:
Jan. 70, Jørn Knudsen
Okt. 70, Ole Abildgaard
Apr. 72, Niels Magnus Knudsen

6

343 Sep. 59, John Lind Jans
Aug. 76, Søren P. Søgaard-Andersen
Apr. 72, Kaj Lykke Majlund
Feb. 69, Christian Roland Christiansen

Ad. 9.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg:
863 Nov. 64, Henning Lind Jans
Apr. 68, Erik Otzen
Begge er villige til genvalg.
Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen. Alle blev genvalgt med
akklamation.

Ad. 10.

Valg af revisor.
På valg:
Niels-Christian Kamper Petersen (villig til genvalg)
Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen.
Niels-Christian Kamper Petersen blev genvalgt med akklamation.

Ad. 11.

Valg af revisorsuppleant.
På valg:
Aug. 67 Jens Munksgaard Høding (villig til genvalg)
Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen.
Aug. 67 Jens Munksgaard Høding blev genvalgt med akklamation.

Ad. 12.

Nov. 64 Ole Nielsen oplyste at i forbindelse med at han bor i Sverige er
der problemer med Websiden og Facebook.
Jan Stoltenborg takkede på Skyttelaugets vegne for støtte i det forgangne
år. Tak for at bruge spalteplads i Garderbladet.
Oplyste videre at der skydes til Landsskydning på 15 meter. Der skydes i
DGI byen, så mød op og få en hyggelig skydning.
Der mangler skytter til 2016, så mød nu op.
Aug. 09 Mads Brenøe Lange oplyste, at han forsøger at samle nogle yngre
medlemmer til forskellige arrangementer.
Men er der nogle der sidder inde med gode ideer er de velkommen til at
kontakte Mads Brenøe Lange. Mailadresse står i Garderbladet.
Herefter takkede dirigenten Sep. 59 Ove Rygaard for god ro og orden
under generalforsamlingen og gav ordet videre til formanden.
Formanden oplyste, at såfremt der er nogen der er interesseret i
Lystfiskeri kan der gives besked til formanden idet der er et medlem der
har vist interesse for at få noget op at stå.
Formanden takkede herefter for et godt fremmøde og en god

7

generalforsamling.
Herefter fik revisorerne en vingave for deres indsats.

Referent:____________________________

Dirigent:_____________________________
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