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 133 ordinære Generalforsamling onsdag den 21. marts
2018 på Frederiksberg Slot.
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Valg af dirigent
Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år (2017)
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2017)
Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2019)
Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag indkommet)
Forslag fra medlemmerne (ingen forslag indkommet)
Valg af formand:
Jan. 70 Jørn Knudsen (villig til genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
1. Feb. 69 Christian Roland Christiansen (villig til genvalg)
2. Aug. 76 Søren Søgaard-Andersen (villig til genvalg)
3. Apr. 72 Kaj Lykke Majlund (ønsker ikke genvalg)
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
1. 863-Nov.64 Henning Lind Jans (villig til genvalg)
2. Apr. 68 Erik Otzen (villig til genvalg)
Valg af revisor:
1. Sep. 66 Niels Chr. Kamper Petersen (villig til genvalg)
Valg af revisorsuppleanter:
1. Apr. 69 Ole Amstrup (villig til genvalg)
Eventuelt.

Aftenen startede med Hæderstegnstildeling.
Der blev uddelt følgende hæderstegn:
11 stk. 10 års hæderstegn.
5 stk. 25 års hæderstegn
7 stk. 40 års hæderstegn
9 stk. 50 års hæderstegn
4 stk. 60 års hæderstegn.
Hæderstegnsmodtagerne blev herefter fotograferet holdvis samt samlet.
Der blev også uddelt medlemstegn til Lars Rune Dreyer Jensen samt Mogens
Thomsen.
Herefter gik forsamlingen over til den ordinære generalforsamling
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Ad. 1.

Formand Jørn Knudsen bød herefter velkommen til den 133 ordinære
Generalforsamling i Garderforeningen i København.
Herefter afsang generalforsamlingen ”Kong Christian”.
Formanden nævnte og mindede navnene på de i alt 22 medlemmer, der er
afgået ved døden siden sidste Generalforsamling.
Herefter indstillede formanden Sep. 59 Ove Rygaard som dirigent.
Ove Rygaard blev valgt, og kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen
var lovligt indvarslet, og beslutningsdygtig.

Ad. 2.

Året 2017 forløb stille og roligt. Vi har haft en række arrangementer med
svingende tilslutning – men bestyrelsen er altid glad, når nogen møder op.
Vi har også været ude med fanen til både glade og sørgelige begivenheder,
ligesom vi har mindedes faldne gardere.
Det var så den beretning.
Nogen kommentarer?
Så nemt slipper jeg nok ikke. I vil sikkert høre lidt mere om, hvad vi har
fordrevet tiden med og brugt penge på, så I kan vurdere bestyrelsens indsats
og resultat af regnskabet.
Arrangementer:
Nytårsdag 2017 var der mange mennesker og mange medlemmer af
Garderforeningen mødt op på Amalienborg Slotsplads til vagtafløsning. Der
blev ønsket godt nytår i den medbragte champagne.
Vejret var fint, og det var ikke særligt koldt.
Den 14. marts havde vi så tildeling af jubilæumstegn og efterfølgende
generalforsamling samt spisning. Det forløb efter min opfattelse som det
skulle.
Den 18. april udlånte vi det store maleri af ”Den første vagtparade efter
befrielsen” til Politimuseet. Maleriet, som vi har haft stående i depot i
Høvelte er malet af Knud Raaschou-Nielsen i 1948. Politimuseets leder
takkede varmt for udlånet. Det vil blive udstillet, når der kommer en
særudstilling om politiet under besættelsen. Efterfølgende var der burgere i
Burger& Buns på Fælledvej.
Den 16. maj havde vi udflugt til Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns
Lufthavn. Vi fik en meget fin rundvisning af Allan Buhl. Det var meget
spændende at høre, hvordan man arbejdede i en lufthavn for ikke så mange år
siden. Efterfølgende spiste vi stegt flæsk og persillesovs i Restaurant
Løjtehus. Det var godt, og flere deltagere har rost maden.
Den 25. august havde vi vor 132 års stiftelsesreception i Sergentmessen på
Livgardens Kaserne. Vejret var med os, så vi kunne være i haven. Det blev
en hyggelig eftermiddag, som desværre ikke havde så stor tilslutning fra
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medlemmernes side. Men glædeligt, at der var nogle, der mødte op.
Den 19. september havde vi et indlæg af Kristian Mouritzen, der er
sikkerhedspolitisk redaktør på Berlingske Tidende og tidligere korrespondent
i Washington. Vi var godt 30 tilhørere til et meget spændende indlæg om
politikken i USA med Trump som præsident. Efterfølgende hyggeligt
samvær i cafeteriet på Frederiksberg Slot.
Mandag i efterårsferien er dagen for seniorfrokosten. Det var i år den 16.
oktober, og frokosten blev igen afholdt i det lille cafeteria på Frederiksberg
Slot. Det blev en hyggelig dag for deltagerne, og de fremmødte gav udtryk
for, at de glædede sig til at komme næste år. Maden og serveringen af maden
var helt i orden, og alle fik noget af alle retterne.
Det næste arrangement var fængslende, idet vi besøgte Københavns
Fængslers Museum ved Vestre Fængsel. Spændende rundvisning af to
tidligere fængselsbetjente med over 30 års erfaring. Vi så konfiskerede
genstande både brugt til at komme på sygeafdelingen og til flugt, derudover
så vi også ulovligt narkotika. Interessant var det også at se, hvordan fængsler
har udviklet sig gennem tiderne. Efterfølgende var vi på Klubben til en dejlig
gang flæskesteg med det hele. Tak til Christian for arrangementet.
Den 28. november havde vi bankospil på Frederiksberg Slot. Det blev en
hyggelig aften. Som det er ved den slags spil, så er der nogen, der vinder og
andre der må gå tomhændet hjem. En familie fik dog de fleste præmier.
Den 9. december havde vi Julefrokost i cafeteriet på Frederiksberg Slot. Det
blev en fin frokost med god mad. Jeg tror, at alle fremmødte hyggede sig.
Andre arrangementer, hvor Garderforeningen har været repræsenteret:
Den 3. marts var der indkaldt til kontingentparade for de hjemkomne soldater
fra Irak og Afghanistan. Paraden forløb planmæssigt, og vi var der med
fanen.
Den 11. marts var der formandsmøde i Næstved. Kasserer og formand deltog.
Der var ikke de vilde ting på dagsordenen.
Den 5. maj hængte vi sammen med Københavns Politi kranse op i
Kolonnaden på Amalienborg Slot. Fra Garderforeningen deltog Peter
Horsten, Hans Jørgen Goldschmidt, Janne Gretved og formanden. Desuden
var der to politibetjente. Efter kranselægningen trakterede politiet med kaffe
og kringle i Cafe Amalie.
Den 6. maj deltog formanden efter opfordring i den internationale dag på
Den Internationale Skole. Formanden havde bedt John Lind Jans om også at
deltage, så vi havde en spændende dag. Garderforeningen deltog på den
danske stand med et opslag af en reproduktion af billedet af garden gennem
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Købmagergade samt nogle Garderblade. Der var ingen spørgsmål eller
bemærkninger, men vi har vist flaget.
Den 19. – 21. maj deltog næstformand, kasserer, formand samt Erik Otzen og
Holger Dahl – alle med fruer – i repræsentantskabsmøde i Bogense.
Den 30. juni deltog næstformand, sekretær og formand med fane i
Livgardens Årsdagsparade. Vejret var ikke det bedste, men vi kom igennem
på værdig vis.
Den 29. august er mindedag for Hærens internering i 1943, og derfor
mindedag for de to, der faldt ved Livgardens Kaserne for 74 år siden.
Sammen med Livgarden lagde Garderforeningen kranse ved Garderstatuen,
idet mindepladen var dækket af stillads. Efterfølgende var der kaffe i
Officersmessen, hvor 42-II Johannes Evald Olsen fortalte om de hektiske
dage samt viste os en kopi af et brev, som dr. Werner Best havde skrevet til
vagten efter sin internering på Kastellet. Spændende historisk dokument. Det
var næstkommanderende ved Vagtkompagniet, der var Livgardens
repræsentant ved ceremonien og vært ved kaffen.
Der er en længere artikel herom i Garderbladet.
Den 18. november 2017 deltog formanden – efter invitation – i SSOPs
støttekoncert i Holmens Kirke. Det var en udmærket koncert med
Hjemmeværnsmusikkorps København og Dorte Elsebeth Larsen som solist.
Efterfølgende var vi indbudt til reception, men formanden havde en anden
aftale, så jeg deltog ikke heri.
Livgardens julegudstjeneste fandt sted i Garnisons Kirke den 22. december.
Formanden var inviteret samt til det efterfølgende kaffetraktement.
Formanden fik ønsket en række af officerer og befalingsmænd, som vi har
kontakt med, en glædelig jul.
Deltagelse i disse arrangementer førte frem til juleaftens dag, hvor John Lind
Jans var på Garderkasernen i Høvelte og Henning Lind Jans, Søren SøgaardAndersen og formanden var på Livgardens Kaserne, Kastellet og
Amalienborg for at give de værnepligtige gardere, der var på vagt juleaften,
en julehilsen. Vi blev som de tidligere år vel modtaget, og formanden
mærkede en stor taknemmelighed for vort fremmøde. Der blev også hilst på
CH/LG og hans frue.
Garderforeningen deltager altid med fanen ved hjemsendelsesparader. De
afholdes 3 gange om året. Foruden Garderforeningen er der ofte 7 – 8 andre
foreninger repræsenteret med faner. Det er hyggeligt at hilse på medlemmer
af de andre Garderforeninger og efterfølgende på CH/LG, oberst Mads
Rahbek, og CH/VTKMP, major Søren P. Østergaard.
Medlemssituationen:
Garderforeningen har ved årsskiftet 1264 medlemmer. Det er en lille
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tilbagegang. Årsagen er flere udmeldelser end der er indmeldelser. Det er
fortsat ikke nemt at holde på de unge, men vi har da mange trofaste
medlemmer.
Problemet er ikke alene et problem for vor forening. Alle foreninger taler om,
at når de værnepligtige bliver indmeldt ved hvervemøderne på
Garderkasernen eller på Livgardens Kaserne lige inden hjemsendelsen
melder de sig ud, når de skal betale kontingent. Og det er ikke et spørgsmål
om kontingentet er 250 kr. eller 350 kr. om året. Men der arbejdes på at finde
løsninger generelt. Men hvis nogen af jer har et godt forslag, er vi i
bestyrelsen meget lydhøre.
Sidste år omtalte vi muligheden for en ungdomsafdeling. Men dette initiativ
har vi lagt i mølpose, indtil vi finder et ungt medlem, der vil gøre en indsats
på dette område sammen med bestyrelsen.
Skydning:
Den 25. februar havde Skyttelauget 75 års jubilæum. Det blev fejret med en
festmiddag i Officersmessen på Livgardens Kaserne. Inden vi gik til bords
fik O. C. Rasmussen DDGFs hæderstegn. Jan Stoltenborg takkede på vor
sidste generalforsamling for gaven, der bestod af to piber til
langdistancegeværer.
Skyttelauget repræsenterer fortsat Garderforeningen i forbindelse med
skydninger mod andre Garderforeninger, og ifølge januar-udgaven af
Sigtekornet kan Garderforeningen bryste sig af at vinde både 1., 2. og 4.
division ved Landsskydningen på 200 m. Desuden flere andre fine
placeringer i de forskellige rækker.
Lige nu er det ved at være slut med landsskydningen på 15 m., men I kan nå
endnu at deltage, så mød op i DGI-byen. Når vejret bliver lidt varmere bør I
også møde op til 200 m. Landsskydningerne, der foregår på Kalvebod
skydebaner.
Mumierne:
Gennem året har deltagerantallet til mumiemøderne været for nedadgående.
Det har flere årsager, da det jo er ældre mænd der mødes, og helbredet er
ikke det bedste hos alle, og der er desværre også flere dødsfald. Så hvis I har
lyst til en månedlig sangtime og I kan opfylde medlemsbetingelserne, så mød
op. Mumierne mødes den 1. tirsdag i måneden på Kastellet. Svanemøllen
kunne desværre ikke længere huse os, men Mumiernes bestyrelse handlede
hurtigt og fik en ny aftale. Ros til bestyrelsen.
Kontakt til Livgarden:
Vi har en god relation til Livgardens chef, oberst Mads Rahbek. Det betyder
dog ikke, at det er blevet nemmere at afholde arrangementer på Livgardens
Kaserne. Adgangskontrollen er stadig streng, og den bliver ikke slækket i
fremtiden. Vi prøver dog fortsat at afholde vor fødselsdagsreception i
Sergentmessen på Kasernen.
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Da nu Hærens Officersskole bevares på Frederiksberg Slot, kan vi
forhåbentlig afholde vore arrangementer der. Det har også den fordel, at der
er gratis parkering i Slotsgården, og vi får en fin behandling af Cafeteriets og
af GSEs personale.
Garderbladet og anden kommunikation:
Jeg vil godt sige et par ord om Garderbladet. Der var været problemer med
distributionen i sidste halvdel af 2017. Fra Sekretariatet håber man, at dette
nu er slut, da Garderbladet udsendes med adresse påtrykt, og det er PostNord,
der nu står for distributionen. Det betyder til gengæld, at det nu udsendes i
den første uge af måneden og ikke som tidligere i de sidste dage af den
foregående måned. Det må vi så lide med – det er også blevet væsentligt
billigere at udsende bladet.
En anden ændring er, at der nu er 32 sider og ikke et kraftigt omslag, og at
trykningen nu ikke længere sker hos Kandrup men hos et trykkeri i Hvidovre.
Men som sagt skulle distributionen være blevet mere sikker.
Udover Garderbladet – der jo også udsendes elektronisk – benytter vi
hjemmesiden, nyhedsbreve og Facebook til kommunikation. Ikke mindst
nyhedsbrevene indeholder informationer, der skal hurtigere ud end det kan
ske med Garderbladet eller som kræver lidt mere opmærksomhed fra
medlemmerne – f.eks. arrangementer, der måske ikke lige er
Garderforeningens egne. Vi beder derfor om, at I sender jeres e-mailadresser
til registrator og husker at sende ændringer, hvis I ændrer mailadresse.
Det er Niels Magnus Knudsen der står for nyhedsbrevene, der beundres af
mange. Tak for det.
Søren Søgaard-Andersen står for hjemmesiden, der også skal have ros. Tak
til Søren.
Andre Aktiviteter:
Vi har i årets løb stillet med fanen ved bisættelser/begravelser, når vi er
blevet bedt om det af de efterladte. Det er på trods af den sørgelige baggrund
ofte en oplevelse. Der er ikke to bisættelser/begravelser, der er ens – præsten
kan have nogle særheder, særlige musikstykker eller sange opføres eller at
kirken er så fyldt, at folk må stå udenfor døren.
Der har i årets løb været afviklet to bowlingturneringer. De fremmødte fik et
par fine aftener ud af det. Vi deltager ikke i Regionsturneringen – på trods af
flere opfordringer fra Bowlingudvalget – men vi hygger os med de
turneringer som vi – eller rettere Janne Gretved – står for. Stor tak til hende.
Vi havde jo også forventet os noget af Gardersalen på Kultorvet, men
desværre måtte den lukke, da forpagteren ikke kunne få Cafe Palermo til at
løbe rundt. Der er ikke noget nyt lokale på trapperne.
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Internationalt samarbejde:
I marts besøgte 14 gamle gardister fra OAGF Mumierne, Nordmændene
glæder sig, når de skal til København, og det er altid ganske hyggeligt.
Nordmændene håber, at vi snart kommer til Oslo.
Der var Nordisk formandsmøde i København den 25. oktober. Vi havde et
godt møde i DDGFs lokaler på Livgardens Kaserne, og om aftenen spiste vi
på Hereford Beefstouw i Tivoli. Det er tanken – og vi er i gang med
planlægningen – at vi i foråret 2019 skal have Gardertræf/kulturudveksling
med medlemmer af Garderforeningerne i de tre hovestæder, og at det første
møde skal finde sted i København. Det er ikke noget helt lille arrangement,
idet der forventes ca. 60 deltager og ledsagere fra de andre nordiske lande, og
vi skulle jo gerne kunne stille et tilsvarende antal.
Det bliver for egen regning, så arrangementet bliver ikke en væsentlig
økonomisk belastning for Garderforeningen.
Andet:
Der afholdes åbent hus/Gardens Dag på Garderkasernen i Høvelte for hvert
indkaldelseshold. Her er det muligt at se, hvordan det er at være indkaldt til
den Kongelige Livgarde i dag. Der er sket meget, så jeg synes, at I skal
ulejlige jer med at besøge kasernen på en af de dage.
De Danske Garderforeninger har fået ny forretningsfører. Det er vort medlem
Jan Stoltenborg, så jeg er helt sikker på, at der fortsat vil være en god kontakt
til Sekretariatet. Jan Stoltenborg tiltrådte 1. november 2017.
Steen Grubert er af helbredsmæssige årsager fratrådt som stabshjælper for
Præsidenten. For en god ordens skyld vil jeg nævne, at jeg har overtaget
denne opgave. Jeg vil gerne fortsætte som formand for Garderforeningen,
hvis I vælger mig senere på Generalforsamlingen.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.
Da der ingen bemærkninger var til formandens beretning blev den herefter
godkendt.
Ad. 3.

Kassereren Apr. 72 Niels M. Knudsen gennemgik herefter årsregnskabet på
en god og orienterende måde.
Regnskabet blev godkendt.
Herefter gennemgik kassereren fonde og legater, og oplyste, at der har været
uddeling fra 4 fonde.
Der var ingen spørgsmål til fonde og legater.

Ad. 4.

Kassereren oplyste, at bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 350,00
for 2019 som vil blive opkrævet i nov. 2018.
Fastlæggelse af kontingent blev godkendt.
Peter Horsten talte herefter om hvorfor de unge gardere meldte sig ud af
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foreningen som efter hans opfattelse skyldes for få midler både som
tjenestegørende og når de kommer på SU.
Spurgte hvad foreningen bruger de resterende penge af kontingentet til.
Hertil svarede kassereren, at det havde han lige svaret på under gennemgang
af regnskabet.
To andre medlemmer svarede at kontingentet er 350,00 kr. og så videre samt
at alle medlemmer i Garderforeningen kan melde sig til vore arrangementer.
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 er:
Feb. 69 Christian Roland Christiansen (villig til genvalg)
Aug. 76 Søren Søgaard-Andersen (villig til genvalg)
Apr. 72 Kaj Lykke Majlund (ønsker ikke genvalg)
Feb. 69 Christian Roland Christiansen og
Aug. 76 Søren Søgaard-Andersen blev begge genvalgt med akklamation.
Som nyt medlem af bestyrelsen foreslog bestyrelsen Aug. 72 Søren Sonberg.
Da der ikke var andre forslag blev
Aug. 72 Søren Sonberg valgt 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
343 Sep. 59 John Lind jans
Aug. 76 Søren Søgaard-Andersen
Aug. 72 Søren Sonberg
Feb. 69 Christian Roland Christiansen

Ad. 9.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
863-Nov. 64 Henning Lind Jans
Apr. 68 Erik Otzen
Begge er villige til genvalg.
Da der ikke var andre forslag, blev begge genvalgt med akklamation.

Ad. 10.

Valg af revisor.
Sep. 66 Niels Christian Kamper Petersen (villig til genvalg)
Der var ikke andre forslag fra forsamlingen.
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Sep. 66 Niels Christian Kamper Petersen blev genvalgt med akklamation.
Ad. 11.

Valg af revisorsuppleanter.
Apr. 69 Ole Amstrup (villig til genvalg)
Der var ikke andre forslag fra forsamlingen.
Apr. 69 Ole Amstrup blev genvalgt med akklamation.

Ad. 12.

Eventuelt:
Formanden opfordrede til at flere af Garderforeningens medlemmer mødte
frem til de forskellige arrangementer. Det er tit Tordenskjolds soldater der
møder frem.
Erik Schlüter opfordrede flere til at melde sig ind i Gardermumierne.
Man kan blive medlem fra 63 år og opefter. Der er et årligt kontingent på
100,00 kr. Der afholdes møde den første tirsdag i hver måned. Dog undtaget
juli og august. August er der sommertur.
Næste møde er tirsdag den 10. april på Kastellet hvor der også afholdes
generalforsamling.
Jan Stoltenborg takkede for støtten til Skyttelauget. Det er vigtigt at der er en
moderforening som støtter op om skydningen. Takkede også for spalteplads i
Garderbladet.
Opfordrede til at møde frem til Landsskydningerne i DDGF.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde de gør til gavn for
medlemmerne.
Herefter takkede dirigenten Sep. 59 Ove Rygaard for god ro og orden under
generalforsamlingen og gav ordet videre til formanden.
Formanden takkede herefter for et godt fremmøde og en god
generalforsamling. Takkede Jan Stoltenborg for de pæne ord.
Formanden overrakte en vingave til revisorerne.

Referent:_____________________________

Dirigent:_____________________________
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