Referat 135. ordinære Generalforsamling i Garderforeningen i København
tirsdag den 15. september 202A på Frederiksberg SIot
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1. Eventuelt

Aftenen indledes med at formanden, JAN 70 Jørn Knudsen bød velkommen, og
uddelte medlemstegn til de nye medlemmer. På grund af Covid-19 pandemien blev

der ikke afsunget "Kong Christian". Fomanden bad forsamlingen om at rejse sig og
nævnte og mindes de i alt 24 medlemmer, der var afgået ved døden siden vor
generalforsamling i 2019. De afdøde var som følger:

502-MAJ -1947

Ejner Vagn Sørensen

062-MAJ-1949

Carl E. G. von Freiesleben

269-OKT-1949

Verner S. Hemmingsen

137-MAJ -1952

Knud Eigil Sørensen

479-MAJ-1952

Erling Schrøder

s86-MAJ-19s6

J

5

00-Nov-

1

95 5

ørgen Christian Olesen

Erik Nielsen

105-MAJ -t956

Hans Seedorff-Krtiger

320-JAN-1958

Mogens Blomsterberg

834-JUL-1958

John Kurt Nielsen

044-MAJ -1959

Kurt Jøm Rask Nielsen

627 -SEP-1960

Bo Ronne-Lotz

391-MAR-1962

Svend Erik Andersen

856-NOV-1964

Ole Stensbjerg Jensen

195-MAJ-1965

Brian Rene Dahlberg

FEB- 1969

Christian Roland Christiansen

oKT-

Allan Bech Clemmensen

t97 4

oKT- 1977

Rene Schjøh Hansen

FEB- t978

Allan Buhl

APR- 1979

John Echardt Petersen

AtJG-1979

Carsten Schlågelberger

DEC 1984

Henrik Breiting

IFG

Ivan Heine Hermansen

IFG

Jens Ulmont Petersen

1. Valg af

dirigent:

Formanden foreslog 415299 SEP 59 Ove Rygaard som dirigent. Dette blev
godkendt af forsamlingen og dirigenten fastslog derefter at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt og det blev samtidigt fastslået at27 stemmeberettigede
medlemmer var til stede. Derefter blev John Lind Jans og Andrew Starling valgt
som stemmetællere og Henning Lind Jans som referent.

2. Formandens beretning for året 2019:

Arrangementer
Årets største arrangement var Nordisk Gardertræf i København i maj måned. Vi
var begunstiget af flot vejr både lørdag og søndag. Vi startede lørdag med en
orientering af CTI/LG Mads Rahbek om Den Kongelige Livgarde, inden vi gik til
Nyhavn, hvor vi starlede en havnerundfart med spisning ombord. Om aftenen var
der middag på Frederiksberg Slot. Søndag var der rundvisning på Kastellet og
efterfblgende afslutning på Toldboden. Det blev en fin markering af kontakterne
mellem de tre nordiske garderforeninger.
. januar 2019 havde vi anangeret bowling som opvarmning til
regionsmesterskabet i februar. Vi var otte aktive bowlere, og heldigvis var der et
par nye ansigter, der dukkede op. Vi deltog med et hold til
regionsbowlingsturneringen. Det blev til en 5. plads, hvilket var midt i feltet.

Den

1
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I februar spiste vi stegt flæsk og persillesovs, og der var pænt fremmøde og nye
ansigter i deltagerkredsen. Det var glædeligt.

Den 19. marts var der tildeling afjubilæumstegn og efterfølgende
generalforsamling.

Vi var i april på en rundvisning i Hofteatret og efterfølgende spisning på Katz. Det
var et fint arrangement, og spændende athøre om teatret og dets historie.
I

juni var der tur til Mærsk-tåmet. Det blev spændende og interessant.

Vi fik fejret Garderforeningens 134 trs stiftelsesdag. Det skete i Hestestalden
Kastellet. Vi var ikke mange, men de fremmødte hyggede sig.

på

Mindernes dæmoner blev en gribende aften den 17. september, hvor Hans-Peter
Tams fortalte om sine oplevelser under 2. verdenskrig. Der var heldigvis mange,
der overværede denne beretning. Jeg har ffiet flere tilkendegivelser om, at det var
en god aften.

Den 14. oktober atholdte vi den årlige Seniorfrokost i Spisesaien på Kastellet. Vi
fik en god dag ud af det. Og der er kommet positive tilbagemeldinger på
alrangementet og på maden. Vi overvejer, om vi fremover skal afholde
Seniorfrokosten en anden dag end mandag i efterårsferien, så vi måske kan
afholde den på Frederiksberg Slot.
Den 19. november havde vi bankospil med mange fine præmier. Igen i år havde
Martin Witt doneret to garderfigurer til ekstraspil. Tak for det. Der vart et pænt
fremmøde, men der er stadig plads til flere.
Den 30. november var der julefrokost på Frederiksberg Slot. Efter de
tilbagemeldinger, som jeg har ffiet forløb frokosten godt, og der var god mad.

Fanen
Fanen har været flittigt brugt iløbet af kalenderåret 2019. Udover deltagelse vedT
begravelser/bisættelser har vi haft fanen med til hjemsendelsesparader på
Garderkasemen i Høvelte. Det er 3 gange om året i marts, juli og november. Vi
var også til Livgardens årsdagsparade den 28. juni.

Den 4. april var vi på Kastellet for at markere NATOs 70 års dag. Det var
veteranerne der stod for et fint arrangement.

Naturligvis havde vi også fanen med til repræsentantskabsmødeti Slagelse. Det
var i maj.

I anledningen af Prins Joachims 50-års fødselsdag, den 7. juni, blev der med korl
varsel indkaldt til en faneborg på Amalienborg Slotsplads. Det lykkedes os også at
blive repræsenteret med fanen i denne anledning.
Den 15. juni 2019 fejrede vi Dannebrogs 800-års jubilæum. Vi startede på Vor
Frue Plads med opstilling af faner fra hele Sjælland og derelter andagt i kirken.
Det var soldaterforeningsfaner, faner fra Hjemmeværnet, Gymnastikforeninger,
folkedansere og mange flere. Derefter opstilling og march til Rådhuspladsen. Det
var en våd affære, idet det regnede ret kraftigt.
Den 20. september var vi med fanen til afsløring af et monument for danskere, der
deltog på allieret side under 2. verdenskrig. Afsløringen blev foretaget af HM
Dronningen og fandt sted i Mindelunden i Ryvangen. Det blev en fugtig
fomøjelse, idet det regnede meget af tiden.

Ugen efler, dvs. 28. september, deltog vi igen med fanen ved en
altergangsgudstjeneste i Frederiksborg Slotskirke i anledning af KFUMs
Soldatermissions 100-års jubilæum og årsmøde. Vi var fire faner, KFIIMs egen,
Veteranernes samt Frederiksborg Amts Garderforening og vores. Alt forløb fint.

Vi var ikke inviteret til eller anmodet om at deltage ved noget arrangement i
anledningen af flagdagen den 5. september, og vi stiller ikke op uden invitation.

Anden deltagelse
Den 5. maj lægger vi - traditionen tro - med Københavns Politi kranse i
kolonnaden på Amalienborg til minde om politibetjent Arvid Georg Anderson og
korporal Paul Møllgaard fra Livgardens Modstandsgrupper, der faldt den 5. maj
1945. Det er en tradition vi har overtaget fra Amalienborgklubben.

jo

vi mindes de faldne. I dette tilfælde
de to kaptajnløjtnant Snerding og oversergent Noruin, som faldt ved det tyske
angreb på Livgardens Kaserne. Det blev en fin kranselægning med efterfølgende
kaffe i officersmessen.
Den29. august

er

også en af de dage, hvor

Når der bliver kaldt til det ene og det andet, f.eks. formandsmøder,
repræsentantskabsmøde, SSOPs Støttekoncert i Holmens Kirke og Livgardens
Julekoncert, så stiller vi/jeg også op, så vidt det er muligt.
Juleaften var et par medlemmer fra bestyrelsen rundt til vagterne på
Gårderkasernen, Livgardens Kaseme, Kastellet og Amalienborg med gaver til de
vagtgående gardere. Det er altid en hyggelig traditioo, og vi bliver vel modtaget af
garderne, befalingsmænd og officerer, herunder CH/LG og hans hustru.
Som civil er vi ofte med ved Åbent Hus på Garderkasernen og til Gardens Dag.
Det skule I prøve og opleve den forandring, der er sket på materiel, udrustning og
ikke mindst tonen, siden vi var indkaldte.

Medlemssituationen
Ved årets start var vi 1243 medlemmer og ved udgangen af 2019 var vi 1 1 83. Det
er en nedgang i medlemstallet på netto 60 personer. Vi må se i øjnene, at
medlemstallet falder de kommende år. Det skyldes, at alle nye gardere ikke
kommer i foreningerne, men meldes ind i DDGFs årgangsklynger, hvor de - indtil
videre - skal forblive i ti år. Det er p.t. et forsøg, der løber i 3 år. Første

årgangsklynge blev dannet af hold APRIL 2019. Hvordan det går med at fastholde
de unge gardere i denne konstruktion, får vi at vide på repræsentantskabsmødet i
oktober i Grindsted.

Vi kan prØye at rekruttere

gamle gardere, der ikke er medlemmer af en
garderforening, men det kræver en indsats af hvert enkelt medlem i foreningen.
Hvis du kender en gammel garder, der ikke er medlem af en garderforening, så lav
lidt salgsarbejde for at få ham til at melde sig ind. ForlæI ham eller hende - der er
efterhånden mange piger, der har været tjenstgørende ved Livgarden - om
foreningens aktiviteter henrnder også, at det er muligt at skyde og at fa rørt
stemmebåndene. Vi kan tilbyde en velkomstgave til nye medlemmer i form af en
garderplakat. Den koster normalt 195 kr.

Kommunikation
Det vigtige kommunikationsmiddel mellem garderforeningen og medlemmerne er
fortsat Garderbladet. Her beskrives affangementer, som bestyrelsen står for at
arrangere. Her vil jeg geffre slå et slag for bannerreklamen, der kan indrykkes over
foreningens opslag. Den koster 1500 kr. pr. år, så hvis I kender en virksomhed
eller andre, der har brug for lidt billig reklame, så kontakt sekretariatet.
Foreningen har også en facebookside, hvor jeg slår forskellige informationer og
andre opslag fra f.eks. Livgarden op. Nogle af opslagene kommer senere i
Garderbladet, men facebook er et hurtigere medie.

Endelig har vi et nyhedsbrev, som Niels - vor kasserer og registrator - udsender
med mellemrum, når der er noget, vi synes skai informeres om eller som reminder
på tilmeldingsfrister o. lign. Nyhedsbrevet udsendes som mail, så hvis du ikke har
opgivet din mailadresse til registrator, så bedes du gøre det. På sigt vil flere af
invitationer til jubilæumstegn og seniorfrokost, som vi i dag sender med post blive
sendt som mail. Det sparer porto.

Civilstyrelsen

Vi har fået en henvendelse fra Civilstyrelsen om vore fonde/legater. En anonym
anmelder har gjort styrelsen opmærksom på vore fonde/legater. Det har betydet, at
vi har måttet CVR-registrere de to kongelige fonde, Deres Majestæter Kong
Christian IX's og Dronning Louises Guldbryllupslegat samt Hendes Majestæt
Dronning Alexandrines Legat. Det har betydet, at der skal anskaffes LEl-koder til

begge legater for at kunne handle værdipapirer. Endelig er der måske også et
skatteproblem.

Dette har medført, at vi har anmodet om at få sammenlagt de to legater. Det har vi
fået tilladelse til, så det gjorde vi pr.1 . januar 2020. Vi søgte også om at måtte
udlodde fondenes midler til Livgardens veteranarbejde. Det må vi ikke. Men vi
må udlodde kapitalen efter legaternes hensigt.
Sammenlægningen har betydet, at det nye legat skulle have eget CVR-nummer, at
kontiene ikke længere kunne registreres som forening i banken, men som
virksomhed. Det koster 4000 kr. samt 99 kr. pr. måned. Desuden skal der betales
for LEI-kode, så vi kan handle værdipapirer. Kort sagt meget arbejde og store
omkostninger for legatet.

De øvrige legater: Fhv. Boghandler Holms Legat, Krigsråd Paustians Mindelegat,
Kriminalassistent E. Rasmussens Legat samt H. Klavsens Humørlegat er ikke
gyldigt stiftede fonde ifølge Civilsryrelsen. Dem kan vi derfor behandle uden
indblanding fra det offentlige. Vi foreslår derfor under punkt 4 på dagsordenen, at
vi sammenlægger disse legater, hvorved vi sparer megen administration og
besvær.

Fremtiden
Foreningen fuldte 135 år den 25. august. Der blev ikke en stor fest med middag,
dans o.s.v., da coronarestriktionerne kom med begrænsninger, og vi ikke vidste,
hvornår forsamlingsforbuddet blev hævet. Det var problematisk at finde et lokale
til at afholde markeringen.
Derudover vil bestyrelsen fortsat bestræbe sig på at sammensætte et program over
året med forskellige arrangementer med foredrag og besøg på institutioner o. lign.
Vi holder dog fast i, at visse traditioner som seniorfrokost.

Vi vil gennemgå vore love, så vi forhåbentlig til næste års generalforsamling kan
fremlægge ajourførte love til vedtagelse. I de nuværende love er der regler, der
ikke mere er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det skal vi have rettet
op på.

Der bliver i nær fremtid dannet en ny forening med deltagelse af DDGF og
Gardemetværk. Foreningen kommer til at hedde Gardermarch og skal i fremtiden
amangere gardermarchen. For at afuikle Gardermarchen er der brug for frivillige.
Det har hidtil været Frederiksborg Amts Garderforening,, der har giort et storl

arbejde for en sikker afvikling af marchen. Men der er brug for frivillige, så har du
lyst til at give en hånd - men ikke har lysten eller muligheden for at gennemføre
en marchrute, så lad mig det vide. Kan vi ikke stille med to personer fra
Garderforeningen i København?

sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år, og jeg
håber, at det vil fortsætte i 2A21.

Til

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2019) og fastlæggelse af
kontingent for 2021:
Kassereren, APR 72 Niels M. Knudsen, gennemgik derefter regnskabet med
detaljer vedrørende de poster, hvor det var relevant at kommentere. Regnskabet
sluttede med et resultat på minus Kr.2.206,65, bestående af en indtægt på Kr.
193.640,98, samlede udgifter på Kr. 135.847,63, samt hensættelse til fonde på Kr.
60.000,00. det blev samtidigt oplyst at regnskabet var blevet godkendt af
revisoreme uden bemærkninger.
Kassereren foreslog derefter at kontingentet for 2021 forblev uforandret på Kr.
350 pr. år.
Peter Horsten kommenterede at kontingentet burde sættes ned med

Kr. 50 pr. år.

Jan Stoltenborg forklarede derefter, at kontingentet var blevet godkendt ved de
tidligere generalforsamlinger, og at diskussionen herom var afsluttet.

Kontingentet for 2021blev derefter godkendt (Ik. 350 årligt).

4. Forslag fra bestyrelsen.
Sammenlægning af fonde og legater
Formanden havde i sin beretning forklaret om henvendelsen fra Civilstyrelsen
vedrørende ovennævnte. Det blev derfor foreslået, at de fire legater (Boghandler
Holms, Krigsråd Paustians, E. Rasmussens og H.Klavsens) blev lagt sammen til
1 legat med navnet Garderforeningen i Københavns legat, hvilket blev godkendt
af general forsamlingen.

5. Forslag fra medtremmerne
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af formand
JAN 70IømKnudsen (villig til genvalg). Jøm Knudsen blev genvalgt.

7. Yalg af bestyrelsesmedlemmer
AUG 76 Søren Søgaard-Andersen (villig til genvaig)
AUG 72 Søren Sonberg (villig til genvalg)
En bestyrelsespost var blevet ledig efter dødsfald. Bestyrelsen foreslår 863 NOV
64 Henning Lind Jans
De to flørste blev genvalgt og den tredje blev valgt.
Alle tre er valgt for en periode af to år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
APR 68 Erik Otzen (villig til genvalg)
Erik Otzen blev genvalgt for en periode af et år.
I)erudover er der en extra post som bestyrelsessuppleant som indtil videre er
vacant.

9. Valg af revisor
SEP 76 Niels Christian Kamper Petersen (villig til genvalg)
Niels Christian Kamper Petersen blev genvalgt for en periode af to år.
10. Valg af revisorsuppleant

Ingen kandidater havde meldt sig og bestyrelsen ville undersøge mulighederne og
udpege en kandidat snarest muligt!

l l.fiventuelt
-lan Stoltenl:rorg takkecis tbr tiiskud
Skvtte laug"

til

Gai:d*rfbreninger"r i KøLrenhavns

Fqrmandel rakkede Ove Rygaard firr sorn dirigetrt at have sørget ftrr en vel
gennerl f-øn generalli rssrmling.
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