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Referat af ordinær generalforsamling 
 

År 2022, den 21. februar afholdtes ordinær generalforsamling i Vestsjællands Garderforening. Som 
for tidligere år blev generalforsamlingen af pladshensyn afviklet på Antvorskov kaserne. 
 
Indkaldelse til generalforsamlingen havde været annonceret i Garderbladets januar udgave samt 

på foreningens hjemmeside under ”aktiviteter”. Indkaldelse til generalforsamlingen er tillige sendt 

til medlemmerne pr. post med afsendelse i februar 2022. 

 

Der var et rimeligt fremmøde til årets generalforsamling. 72 tilmeldte inklusive bestyrelsesmed-

lemmer. (5 medlemmer udeblev pga Corona) 

 

Formanden bød de tilstedeværende i stilling for fanen, der blev båret ind.  

 
Dernæst var der spisning. Efter spisningen var der uddeling af hæderstegn. Niels Wiese uddelte 

tegnene og bragte lykønskninger til dem for udvist trofasthed over for foreningen. Der blev tildelt 

følgende hæderstegn  

 

60-års tegn – Jan-59 Erik Petersen, Præstø 

Maj-58 Carsten Rasmussen, Glumsø   

 

50-års tegn – Jul-71 Niels Frandsen, Slagelse 

 Nov-68 Ulrich Greve-Holstein-Holsteinborg, Rude 

 Maj-66 John Peter Nielsen, Korsør 

 Maj-62 Pelle Robert Pedersen, Vemmelev 

 Jan-63 Hans Henning Rudbæk, Ringsted 

 To af medlemmerne var ikke til stede, men venter med at få tegnet til næste år  

  

40-års tegn – Jul-81 Hans H. Rosted Christensen, Slagelse 

 Jul-81 Hans Henrik Christensen, Ringsted 

 Apr-82 Hans Christian Hansen, Glumsø  

 Nov-81 Torben Kristensen, Ringsted 

 1 medlem var ikke til stede men venter med at få tegnet til næste år 

 

 



 

 

25-års tegn – Nov-91 Steen Brian Christensen 

 Nov-89 Michael Hvid, Sorø 

 Dec-96 Kim Rene Lauritsen, Korsør 

 Maj-90 Lars Pøhl, Fuglebjerg 

 Apr-72 Steen O. Karlsen, Ringsted 

Medlemmerne var ikke tilstede. 2 af medlemmerne får tegnet næste år 

 

10-års regn – Nov-61 Finn Bengtsen, Sorø 

 Aug-11 Martin Carlsen, Sorø 

Mar-84 Joachim Castenschiold, Skælskør 

Nov-68 Per Hommelgaard, København S 

Maj-90 Karsten Kring, Næstved 

Maj-89 Michael Larsen, Sorø 

2 medlemmer var ikke til stede  

 

Joachim Castenschiold fik ordet og meddelte at der fredag den 10. juni er der koncert på Borreby 

Gods. Der var spørgsmål fra salen om Castenschiold har mulighed  for at påvirke musikvalget så-

ledes at marchmusik bliver en del af repertoiret. Castenschiold mente nok at det ikke var muligt at 

påvirke musikernes valg af repertoire. 

 
Formanden tog herefter ordet og konstaterede, at vi siden sidste års generalforsamling med sorg 

har mistet 3 af vores trofaste medlemmer, som vi alle vil komme til at savne her i foreningen. Der 

blev afholdt et øjebliks stilhed til minde om medlemmerne. 

 
 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Skydeudvalgsformandens beretning 
4. Regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 2023 
6. Indkomne forslag 
7. Mærkedage 
8. Valg af formand 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af 2 suppleanter 
11. Valg af 2 revisorer 
12. Valg af fanebærere 
13. Eventuelt 

 
Dernæst blev dagordenens punkter behandlet. 
 
 



 

 

Ad 1 – Valg af dirigent. 

Knud Glavind blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig ind-
varslet og beslutningsdygtig.  
 
Ad 2 – Formandens beretning.  

Formanden redegjorde for foreningens forskellige arrangementer og møder i foreningsåret, der dog 
har været begrænset som følge af Corona-virus.  
 
15. februar, skulle vi have afholdt general forsamling 
4. maj, kransenedlæggelse ved Skt. Mikkels kirke med efterfølgende gudstjeneste. Stuen var åben. 
25. maj, der havde vi lerdueskydning 
1. juli, picnic koncert på Borreby gods med Livgardens Musikkorps 
21. juli, afholdte vi den udskudte generalforsamling på Antvorskov kasserne 
30. september, Garderstuen holdte åben hus til Kulturnatten  
20. november, afholdte vi Knuds julebanko 
31. december, åben hus i stuen hvor vi ønskede hinanden godt nytår 
 
Formanden overlod sin beretning til generalforsamlingens godkendelse.  
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
Ad 3 – Skydeudvalgsformandens beretning.  

Der henvises til formandens beretning. Jesper Truelsen havde ikke yderligere tilføjelser 
 

Ad 4 – Regnskab.  

Herluf Schmidt gennemgik post for post foreningens årsregnskab for 2021. Årsregnskabet udviser 
et overskud på t.kr 4 mod et overskud året før på t.kr. 1. Foreningen formue udgør t.kr. 448 mod 
t.kr. 444 året før. Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 
Ad 5 – Fastsættelse af kontingent for 2023 

Formanden meddelte, at bestyrelsen indstiller uændret kontingent for 2023, kr. 350 for alle med-
lemmer. 
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
 

Ad 6 – Indkomne forslag. 

Troels Hansen, Niels Henrik Hansen, Per Pedersen og Ole Lorentzen havde fremsat forslag om at 
bestyrelsens udpeger en ansvarlig for at indrykke meddelelser om kommende og tidligere afviklede 
arrangementer i Garderbladet og på foreningens hjemmeside på internettet. Dette for at medlem-
merne har mulighed for at læse om det der sker i foreningen. 
 
Et medlem nævnte Stevns Garderforening havde særligt fokus på at afvikle arrangementer som 
kunne have interesse for de yngre medlemmer. 
 
Der var fra flere medlemmers side kritik af manglende informationer i Garderbladet eller på hjem-
mesiden om forestående og afviklede arrangementer 
 
Formanden meddelte at bestyrelsen tog forslaget til efterretning.  



 

 

 
Ad 7 – Mærkedage  

Formanden gennemgik listen over medlemmer der i foreningsåret har haft mærkedag. Formanden 
ønskede medlemmerne tillykke og tak til udvalget for arbejdet dermed. 
Valg til mærkedage udvalg: Peter Johannesen (Ringsted-området), Herluf Schmidt og Knud Gla-
vind (Slagelse-området). 
 
Ad 8 – Valg af formand 

Lars Fravsbøl genvalgtes som foreningens formand. 
 
Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Herluf Schmidt og Jesper Truelsen blev begge genvalgt. Hans Jørgen Sørensen og Henrik Dahl øn-
skede ikke genvalg. Bestyrelsen forslog Christian Dannebrog som nyt bestyrelsesmedlem. Christian 
Dannebrog blev valgt med applaus.    
Jan Kristian Andersen, Slagelse, blev endvidere foreslået og valgt med applaus. 
 
Ad 10 – Valg af 2 suppleanter 

Torben Kelvin og Finn Christensen blev genvalgt som suppleanter.  
 
Ad 11 – Valg af 2 revisorer. 

Hans Jørgen Sørensen blev foreslået og valgt som revisor i stedet for Christian Dannebrog.   
 
Ad 12 – Valg af fanebærere 

Christian Dannebrog og Michael Pedersen blev genvalgt som fanebærere. 
 
Ad 13 – Eventuelt 

Niels Wiese opfordrede til at foreningen skulle bruge nogle penge på foreningens medlemmer, ek-
sempelvis en bustur eller delvist en gratis generalforsamling.  
 
Martin Bidstrup tog ordet og opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til arrangementer. 
Martin meddelte at bestyrelsen naturligvis arbejder for medlemmerne med disse forslag. 
 
Hans Randvig fortalte om sine gode erfaringer med afvikling af foredrag. Gardermuseet i Horsens 
er et besøg værd. Preben Bosse driver stedet. Ferguson museet er også et besøg værd. 
 
Lars Fravsbøl meddelte at bestyrelsen havde behandlet et forslag om at få en oberst til at afvikle et 
foredrag. Han er imidlertid ganske dyr. 
 
Henrik Brodersen meddelte at majestæten senere på året aflægger Slagelse et besøg og spørger om 
bestyrelsen har taget skridt til at stable et arrangement på benene i den anledning. Formanden med-
delte at man kontakter præsidiet derom.,  
 
Knud Glavind henviste medlemmernes opmærksomhed på den lille garderfigur som kan erhverves 
for kr. 1.800. 
 
Ingen andre medlemmer ønskede ordet.  
 
Herefter hævedes generalforsamlingen. 



 

 

 
Formanden meddelte, at kammeratskabspokalen uddeles først næste år.  

 

Afslutningsvis takkede formanden Niels Henrik, Troels og co. for bagning af pandekager. Endvidere 

var der tak til damerne med hjælp i køkkenet. 

  

Alle rejste sig for fanerne. 

 
____________________________________oOo_________________________________ 
 
 
Som sekretær og referent   Som dirigent  
 
  
____________________   ______________________ 
Torben Gudmundsen     Knud Glavind 
 
 

 

Tekst med kursiv er formelt ikke en del af referatet.  


